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    ايػقب نتاب 

 

 َااملكقٛر بايػقب ؟ َع سنض ذهُ٘ ؟

ٚال تأنًٛا أَٛايهِ  }بايهتاب ٚايغ١ٓ ٚاإلمجاع أَا ايهتاب ؾكٛي٘ تعاىل  قضّٖٚٛ  عزٚاْاٖٚٛ اإلعتٝال٤ عضؾا ع٢ً ذل ايػري 

ٚأَا ايغ١ٓ ؾكٛي٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ إٕ رَا٤نِ ٚأَٛايهِ عًٝهِ ذضاّ اؿزٜث صٚاٙ َغًِ ٚأمجعٛا ع٢ً  {بٝٓهِ بايباطٌ 

 .ؼضمي٘ يف اؾ١ًُ ٚإمنا اختًؿٛا يف ؾضٚع َٓ٘ قاي٘ يف ايؾضح 

 

 يػافب َا غقب٘ ؟أسنض نٝؿ١ٝ صر ا

ًٜٚظّ ايػافب صر َا غقب٘ ؿزٜث ع٢ً ايٝز َا أخشت ذت٢ تؤرٜ٘ ٚتكزّ ٚذزٜث ال ٜأخش أذزنِ َتاع أخٝ٘ ال العبا ٚال جارا -

 .َٚٔ أخش عقا أخٝ٘ ؾًريرٖا صٚاٙ أبٛ راٚر 

 .بُٓا٥٘ أٟ بظٜارت٘ َتق١ً ناْت أٚ َٓؿق١ً ألْٗا َٔ منا٤ املػقٛب ٖٚٛ ملايه٘ ؾًظَ٘ صرٙ ناألفٌ -

ٚيٛ غضّ صرٙ أمعاف قُٝت٘ نُٔ غقب ذحضا أٚ خؾبا قُٝت٘ رصِٖ َثال ٚب٢ٓ عًٝ٘ ٚاذتاد يف إخضاج٘ ٚصرٙ إىل مخغ١ رصاِٖ ملا -

 . أرض ينضصٙ ألْ٘ ذقٌ بتعزٜ٘ بابا قًعٗا ٚصرٖا ٚال. ٚإٕ مسض باملغاَري املػقٛب١ عبل 

 

  أسنض نٝؿ١ٝ صرايػافب األصض املػقٛب١ ؟

 .ٚإٕ طصع األصض ؾًٝػ يضبٗا بعز ذقزٙ إال األجض٠ ألْ٘ اْؿقٌ عٔ ًَه٘ نُا يٛ غضؼ ؾٝٗا غضعا رِ قًع٘ -

زٜخ َضؾٛعا َٔ طصع يف ٚعٛض يٛاذك٘ ؿزٜث صاؾع بٔ خ٘ أٚ متًه٘ بٓؿكت٘ ٖٚٞ َثٌ ايبشص ٚقبٌ اؿقز خيري بني تضن٘ بأجضت-

أصض قّٛ بػري إسِْٗ ؾًٝػ ي٘ َٔ ايظصع ؽ٤ٞ ٚي٘ ْؿكت٘ صٚاٙ أبٛ راٚر ٚايرتَشٟ ٚذغٓ٘ قاٍ أمحز إمنا أسٖب إىل اؿهِ اعترغاْا 

 .ع٢ً خالف ايكٝاؼ ٚألْ٘ أَهٔ اؾُع بني اؿكني بػري إتالف ؾًِ جيظ اإلتالف 

 .ٓ٘ ايرتَشٟ ٘ يكٛي٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ يٝػ يعضم ظامل ذل ذغٚإٕ غضؼ أٚ ب٢ٓ يف األصض أيظّ بكًع غضع٘ ٚبٓا٥-

 

 َاسا يف ذاي١ إٔ ايػافب أذز ايؾضٜهني يف األصض ؟

 .ٚؾعً٘ بػري إسٕ ؽضٜه٘ يًتعزٟ ؾقٌ ع٢ً ايػافب ْكك املػقٛب  .أذز ايؾضٜهني يف األصض ذت٢ ٚيٛ نإ ايػافب -

 

 أسنض َا ع٢ً ايػافب ؟

 ْكقت ب٘ ايك١ُٝ ؾٛجب مُاْ٘ نشصاع ايثٛب  ألْ٘ ْكك عنيبعز غقب٘ ٚقبٌ صرٙ  املػقٛبأصـ ْكك ٚع٢ً ايػافب -

َاٍ  )أٟ املٓؿع١( ٖٚٞ ؾٛت َٓؿعت٘ طَٔ غقب٘إٕ نإ ملثً٘ أجض٠ عٛا٤ اعتٛؾ٢ املٓاؾع أٚ تضنٗا ألْ٘  ٚأجضت٘ َز٠ َكاَ٘ بٝزٙ-

 .عٓ٘ نُٓاؾع ايعبز قاٍ يف ايؾضح  ايعٛضجيٛط أخش 

ٖٚشا يف ايبٝع ال ٜزخٌ ؾٝ٘  اـضاد باينُإٖٚٛ ايشٟ ْقضٙ أفراب َايو ٚاذتخ بعنِٗ بكٛي٘  ال ٜنُٔ املٓاؾعٚقاٍ أبٛ ذٓٝؿ١ -

 .ايػافب ألْ٘ ال جيٛط ي٘ اإلْتؿاع ب٘ إمجاعا اْت٢ٗ 

 

 أسنض نٝؿ١ٝ ؼزٜز َثًٞ مبثً٘ ٚاملتكّٛ بكُٝت٘ ؟

قاٍ ابٔ عبز ايرب نٌ َطعّٛ أٚ َؾضٚب ؾحُع ع٢ً أْ٘ جيب ع٢ً ًَٗه٘  ّٛ تًؿ٘املثًٞ مبثً٘ ٚاملتكّٛ بكُٝت٘ ٜؾإٕ تًـ مُٔ -

َٔ أعتل بكُٝت٘ يكٛي٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ َثًٝا مُٓ٘  ٜهٔعًٝ٘ ألٕ املثٌ أقضب إيٝ٘ َٔ ايك١ُٝ ٚإٕ مل  ْكَثً٘ ال قُٝت٘ 

ؾأَض بايتكِٜٛ يف ذق١ ايؾضٜو ألْٗا َتًؿ١ بايعتل قاٍ يف ايؾضح ٚذه٢  , ؽضنا ي٘ يف عبز قّٛ عًٝ٘ ق١ُٝ ايعزٍ َتؿل عًٝ٘

عٔ ايعٓربٟ ٚجيب يف نٌ ؽ٤ٞ َثً٘ ؿزٜث ايكقع١ ملا نغضتٗا إذز٣ ْغا٥٘ فرر٘ ايرتَشٟ ٚيٓا ذزٜث ايعتل ٖٚشا قٍُٛ ع٢ً 

 .أْ٘ جٛطٙ بايرتامٞ اْت٢ٗ 

 .مبكتن٢ ايتعزٟ  بًز غقب٘ ألْ٘ َٛمع اينُإيف -

ُٜ قُٝت٘ أٚ ٚطَْ٘ٔ  باألنثضَباذا َٔ سٖب أٚ ؾن١  قاغاَٜٚنُٔ - ي٦ال ٜؤرٟ إىل  )أٟ بك١ُٝ غري ايشٖب ٚايؿن١( بػري جٓغ٘كّٛ ٚ

 .ايضبا 

  .هلا ؽضعا  ال ق١ُٝألٕ فٓاعت٘ قض١َ  بٛطْ٘ َٔ جٓغ٘ايشٖب ٚايؿن١ ٚذًٞ ايضجاٍ ٜنُٔ  ٚاحملضّ نأٚاْٞ-
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 .ٜٚكبٌ قٍٛ ايػافب يف ق١ُٝ املػقٛب ايتايـ -

 .ٚيف قزصٙ بُٝٝٓ٘ ذٝث ال ب١ٓٝ يًُايو ألْ٘ َٓهض ٚاألفٌ بضا٤ت٘ َٔ ايظا٥ز -

 

 ؟ َا قاّ بإتالؾ٘ ٌٖ ايػافب ٜنُٔ

 .جٓاٜت٘ أٟ املػقٛب ٜٚنُٔ ايػافب -

باألقٌ َٔ األصـ أٚ قُٝت٘ أٟ ايعبز نُا ٜؿزٜ٘ عٝزٙ يتعًل سيو بضقبت٘ ؾٗٞ ْكك ؾٝ٘ نغا٥ض ْكق٘ ٚإتالؾ٘ أٟ بزٍ َا ٜتًؿ٘ 

ٚجٓا١ٜ املػقٛب ع٢ً ايػافب أٚ ع٢ً َاي٘ ٖزص ألْٗا يٛ ناْت ع٢ً غريٙ ناْت َن١ُْٛ عًٝ٘ ٚال جيب ي٘ ع٢ً ْؿغ٘ ؽ٤ٞ 

 . ؾتغكط

 

 أٚ بعًُ٘ ؟ ؟رٕٚ عًُ٘  يف ذاي١ إٔ اإلتالف أنٌ َٓ٘ غري َايهَ٘اسا 

ألٕ ايعاٖض إٔ اإلْغإ إمنا ٜتقضف ؾُٝا ميًو ٚقز  مل ٜربأ ايػافبٚإٕ أطعِ ايػافب َا غقب٘ يػري َايه٘ ؾأنً٘ ٚمل ٜعًِ 

 .يتػضٜضٙ اينُإ ع٢ً ايػافبؾاعتكض  ال ٜنُٓ٘أنً٘ ع٢ً أْ٘ 

ألْ٘ أتًـ َاٍ غريٙ بال إسْ٘ َٔ غري تػضٜض ٚملايه٘ تنُني ايػافب ي٘ ألْ٘ مُاْ٘ عًٝ٘ ي٘ بػقب٘ اعتكض  عًِ اآلنٌٚإٕ  -

 .قبن٘ َٔ ٜز ما١َٓ ٚأتًؿ٘ بػري إسٕ َايه٘ 

 

 أٚ بعًُ٘ ؟ عًُ٘ ؟َاسا يف ذاي١ إٔ اإلتالف أنٌ َٓ٘ َايه٘ رٕٚ 

ألْ٘ بايػقب أطاٍ عًطاْ٘ ٚبايتكزِٜ إيٝ٘ مل ٜعز سيو ايغًطإ  مل ٜربأ ايػافبملايه٘ ؾأنً٘ ٚمل ٜعًِ ذت٢ ٚيٛ أطعُ٘ ايػافب -

ؾإٕ إباذ١ ال ميًو بٗا ايتقضف يف غري َا أسٕ ي٘ ؾٝ٘ قاٍ يف ايهايف قٌٝ يإلَاّ أمحز يف صجٌ ي٘ قبٌ صجٌ تبع٘ ؾأٚفًُٗا إيٝ٘ 

 .ع٢ً عبٌٝ ايقزق١ ٚمل ٜعًِ قاٍ نٝـ ٖشا ٜض٣ أْ٘ ٖز١ٜ ٜٚكٍٛ ٖشا يو عٓزٟ اْت٢ٗ 

بال إسْ٘ َٔ  غريٙ ؾألْ٘ أتًـ َاٍ غريٙٚأَا  املايو ؾألْ٘ أتًـ َاي٘ عاملا ب٘عًٝ٘ أَا  اعتكض اينُإذكٝك١ٝ اؿاٍ عًِ اآلنٌ  ٚإٕ-

 .غري تػضٜض 

 

 َاسا ع٢ً َٔ اؽرت٣ أصض ؾػضؼ ٚب٢ٓ ؾٝٗا ٚعًِ بعز سيو أْٗا َػقٛب١؟

 . ضع٘ أٚ بٓاؤٙ يهْٛ٘ ٚمع بػري ذلٚقًع غًػري ي )أٟ َػقٛب١( َٚٔ اؽرت٣ أصما ؾػضؼ أٚ ب٢ٓ ؾٝٗا ؾدضجت َغترك١-

ٚأُٖٚ٘  ألْ٘ غضٙ ببٝع٘ٚحنٛٙ  ٚأصـ ْكك بكًعَٔ مثٔ ٚأجضٙ غاصؼ ٚبإ ٚمثٔ َؤٕ َغتًٗه١  صجع ع٢ً ايبا٥ع ظُٝع َا غضَ٘ٚ-

 . أْٗا ًَه٘ ٚسيو عبب بٓا٥٘ ٚغضع٘

 

 مأَ املتًـ ؾقٌ

 َع سنض أَث١ً ؟ ؟ مُإ امُلتالؾاتأسنض نٝؿ١ٝ 

 .َاال يػريٙ مُٓ٘ ألْ٘ ؾٛت٘ عًٝ٘ ؾٛجب عًٝ٘ مُاْ٘ نُا يٛ غقب٘ ؾتًـ عٓزٙ  عٗٛاَٚٔ أتًـ ٚيٛ -

ٜٚضجع ب٘ ع٢ً  يًُغترل َطايب١ املتًـقاٍ يف ايكٛاعز ٚذزٙ يهٔ  مُٔ َٔ أنضٖ٘ع٢ً اإلتالف ملاٍ َنُٕٛ ؾأتًؿ٘  أنضٙٚإٕ -

ؾًٗشا ؽاصن٘ يف اينُإ ٚبٗشا  ملهضٙ ع٢ً ايكتٌ ؾإْ٘ غري َعشٚصغالف ا املهضٙ ألْ٘ َعشٚص يف سيو ايؿعٌ ؾًِ ًٜظَ٘ اينُإ

جظّ ايكامٞ يف نتاب األَض باملعضٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهض ٚابٔ عكٌٝ يف عُز األري١ ٚايٛج٘ ايثاْٞ عًُٝٗا اينُإ نايز١ٜ فضح 

 .ب٘ يف ايتًدٝك اْت٢ٗ 

ألْ٘ تًـ بغبب  ؾاْزؾل مَُٓ٘ٚٔ ؾتح قؿقا عٔ طا٥ض أٚ ذٌ قٓا أٚ أعريا أٚ ذٝٛاْا َضبٛطا ؾشٖب أٚ ذٌ ٚنا٤ طم ؾٝ٘ َا٥ع -

 .ؾعً٘ 

 ٚذزٙ ألٕ عبب٘ أخك ؾاختك اينُإ ب٘ نزاؾع ٚاقع يف ب٦ض َع ذاؾضٖا  ْؿضُٖا آخض مُٔ املٓؿضٚيٛ بكٞ اؿٝٛإ أٚ ايطا٥ض ذت٢ -

 .يٛ ٚاععا ْك عًٝ٘ َٚٔ أٚقـ راب١ بطضٜل ٚ-

أٚ تضى بٗا حنٛ طني أٚ خؾب١ مُٔ َا تًـ بشيو ايؿعٌ يتعزٜ٘ ب٘ ألْ٘ يٝػ ي٘ يف ايطضٜل ذل ٚطبع ايزاب١ اؾٓا١ٜ بؿُٗا أٚ -

 .صجًٗا ؾإٜكاؾٗا يف ايطضٜل نٛمع اؿحض ْٚقب ايغهني ؾٝ٘ 

 .مضبٗا ؾٗٛ اؾاْٞ ع٢ً ْؿغ٘ يعزّ ذاجت٘ إىل  ؾال مُإ ؾنضبٗا ؾضؾغت٘يهٔ يٛ ناْت ايزاب١ بطضٜل ٚاعع -

ألْ٘  ؾأتًـ ؽ٦ٝا مُٓ٘تأنٌ ايطٝٛص ٚتكًب ايكزٚص عار٠  َٚٔ اقت٢ٓ نًبا عكٛرا أٚ أعٛر بُٗٝا أٚ أعزا أٚ س٥با أٚ جاصذا أٚ ٖضا-

 . ال إٕ رخٌ راص صب٘ بال إسْ٘ ؾإْ٘ ال ٜنُٔ ألٕ ايزاخٌ َتعز بايزخٍٛ .َتعز باقتٓا٥٘ 
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ؽزٜز٠ ؼًُٗا أٚ ؾضط  صٜحنُٔ أجخ ْاص تغضٟ عار٠ يهثضتٗا أٚ يف  بتؿضٜط٘ مُٔىل ًَو غريٙ مبًه٘ ؾتعزت إ أجخ ْاصاَٚٔ -

 برتى ايٓاص َؤجح١ ْٚاّ ٚحنٛٙ يتعزٜ٘ أٚ يتكقريٙ نُا يٛ باؽض إتالؾ٘ قاٍ يف ايهايف ٚنشا إٕ عك٢ أصم٘ ؾتعز٣ إىل ذا٥ط غريٙ 

 .ألْ٘ يٝػ َٔ ؾعً٘ ٚال بتؿضٜط٘  ؾال مُإال إٕ طضأت صٜح 

َٚٔ امطحع يف َغحز أٚ يف طضٜل ٚعع مل ٜنُٔ َا تًـ ب٘ ألْ٘ ؾعٌ َباح مل ٜتعز ؾٝ٘ ع٢ً أذز يف َهإ ي٘ ؾٝ٘ ذل أؽب٘ َا -

 .يٛ ؾعً٘ مبًه٘ 

 .أٚ ٚمع ذحضا بطني يف ايطضٜل يٝطأ عًٝ٘ ايٓاؼ مل ٜنُٔ َا تًـ ألْ٘ قغٔ -

 

 ايزاب١ تًـ مُإ يف ؾقٌ

 أسنض نٝؿ١ٝ مُإ تًـ ايزاب١ ؟

  .َٔ األَٛاٍ ٚاألبزإ ؿزٜث ايعحُا٤ جضذٗا جباص َتؿل عًٝ٘ ٜعين ٖزصا  ْٗاصاصب ب١ُٝٗ غري ماصب١ َا أتًؿت٘  ٚال ٜنُٔ-

 

 أسنض نٝؿ١ٝ مُإ ايضانب ٚايغا٥ل ٚايكا٥ز يًزاب١ ؟

صانب ٚعا٥ل ٚقا٥ز قارص ع٢ً ايتقضف ؾٝٗا جٓا١ٜ ٜزٖا ٚؾُٗا ٚٚط٤ صجًٗا ؿزٜث ايٓعُإ ابٔ بؾري َضؾٛعا َٔ ٚقـ  ٜٚنُٔ-

راب١ يف عاب١ً َٔ عبٌ املغًُني أٚ يف عٛم َٔ أعٛاقِٗ ؾُا ٚط٦ت بٝز أٚ صجٌ ؾٗٛ مأَ صٚاٙ ايزاصقطين ٚال ٜنُٔ َا ْؿرت 

صٚاٙ أبٛ راٚر ٚخك بايٓؿح ألٕ املتقضف ؾٝٗا ميهٓ٘ َٓعٗا َٔ ايٛط٤ ملا ال ٜضٜز رٕٚ  بضجًٗا ؿزٜث أبٞ ٖضٜض٠ َضؾٛعا ايضجٌ جباص

 .ايٓؿح 

 .املٓؿضر ألْ٘ املتقضف ؾٝٗا ٚايكارص ع٢ً نؿٗا ٜنُٓ٘أٚ َٔ خًؿ٘ إٕ إْؿضر بتزبريٖا َا -

 .ضر ينُٔ ؾإسا اجتُعا مُٓا ألٕ نال َُٓٗا يٛ اْؿ اينُإيف تزبريٖا أٚ مل ٜهٔ إال قا٥ز ٚعا٥ل اؽرتنا يف  اؽرتناٚإٕ -

 

 أسنض نٝؿ١ٝ مُإ صب ايزاب١ عٓز ايتًـ ؟

إٕ نإ بتؿضٜط٘ ؿزٜث َايو عٔ ايظٖضٟ عٔ ذظاّ بٔ قٝق١ إٔ ْاق١ ايربا٤ بٔ عاطب رخًت ذا٥طا  يٝالٜٚنُٔ صبٗا َا أتًؿت٘ 

ٚإٔ َا أؾغزت املٛاؽٞ بايًٌٝ مأَ ع٢ً  أٌٖ اؿٛا٥ط ذؿعٗا بايٓٗاصؾأؾغزت ؾٝ٘ ؾكن٢ ْيب اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ إٔ ع٢ً 

قاٍ ابٔ عبز ايرب ٚإٕ نإ َضعال ؾٗٛ َؾٗٛص ذزث ب٘ األ١ُ٥ ايثكات ٚتًكاٙ ؾكٗا٤ اؿحاط بايكبٍٛ ٚألٕ عار٠ أٌٖ املٛاؽٞ  أًٖٗا

 .إصعاهلا ْٗاصا يًضعٞ ٚعار٠ أٌٖ اؿٛا٥ط خؿعٗا ْٗاصا 

 

 ٌٖ ٜنُٔ َغتعري َٚغتأجض ايزاب١ عٓز اإلتالف ؟

 .ٚنشا َغتعريٖا َٚغتأجضٖا َٚٔ حيؿعٗا ألٕ ٜزٙ عًٝٗا 

 

 ٌٖ َٔ قتٌ فا٥ال عًٝ٘ أٚ آرَٝا رؾاعا عٔ ْؿغ٘ مأَ ؟

َُتعزٟ(َٚٔ قتٌ فا٥ال عًٝ٘ ٚيٛ آرَٝا رؾعا عٔ ْؿغ٘ أٚ َاي٘ مل ٜنُٓ٘ إٕ مل ٜٓزؾع إال بايكتٌ ملا ص٣ٚ ابٔ عُض عٔ ايٓيب ف٢ً  )

ذل ؾكاتٌ ؾكتٌ ؾٗٛ ؽٗٝز صٚاٙ اـالٍ بإعٓارٙ ٚقاٍ اؿغٔ َٔ عضض يو يف َايو ؾكاتًت٘ ؾإٕ اهلل عًٝ٘ ٚعًِ َٔ أصٜز َاي٘ بػري 

قتًت٘ ؾإىل ايٓاص ٚإٕ قتًو ؾؾٗٝز ٚألْ٘ يٛ مل ٜزؾع٘ العتٛىل قطاع ايطضٜل ع٢ً أَٛاٍ ايٓاؼ ٚاعتٛىل ايع١ًُ ٚايؿغام ع٢ً أْؿػ 

ْت ب١ُٝٗ ٚمل ميهٓ٘ رؾعٗا إال بكتًٗا جاط ي٘ قتًٗا إمجاعا ٚال أٌٖ ايزٜٔ ٚاَٛاهلِ قاي٘ يف ايهايف ٚقاٍ يف ايؾضح ؾإٕ نا

 .ٜنُٓٗا 

 رؾع اينضص عٔ ْؿغ٘ . ٚسيو يكاعز٠ :

 

َُرضّ يف ساتٌٖ٘  ُٜتًـ   ٜنُٔ ؟ َٔ 

 نٌ قضّ يف سات٘ ال ٜنُٔ . ٚسيو يكاعز٠ :

 .أتًـ َظَاصا أٚ آي١ هلٛ مل ٜنُٓ٘ ألْ٘ ال حيٌ بٝع٘ أؽب٘ ايهًب ٚاملٝت١  ال ٜنُٔ َٔ-

 .أٚ نغض إْا٤ ؾن١ أٚ سٖب مل ٜنُٓ٘ ألٕ إؽاسٙ قضّ -

ؾٝ٘ مخض َأَٛص بإصاقتٗا ٖٚٞ َا عزا مخض اـالٍ ٚايشَٞ املغترت٠ مل ٜنُٔ ملا ص٣ٚ أمحز عٔ ابٔ عُض إٔ ايٓيب ف٢ً أٚ نغض إْا٤ -

خضد إىل أعٛام املز١ٜٓ ٚؾٝٗا طقام اـُض قز جًبت َٔ ايؾاّ ؾؾككت عنضت٘ ٚأَض افراب٘  أَضٙ إٔ ٜأخش َز١ٜ رِاهلل عًٝ٘ ٚعًِ 

 .بشيو 
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 :قضّ يف سات٘ ٚي٘ ْؿع إٕ اتًؿ٘ مُٓ٘. ٚسيو يكاعز٠ .بٛطْ٘ نُا تكزّ مُٓ٘ أتًؿ٘٘ ٚإٕ إلطايت مل ٜنُٓ٘ذًٝا قضَا  نغضأٚ -

قاٍ يٞ عًٞ صمٞ اهلل عٓ٘ أال ُٔ ؿزٜث أبٞ اهلٝاد األعزٟ قاٍ ٚ آي١ تٓحِٝ أٚ فٛص خٝاٍ مل ٜنتعظِٜ أأٚ أتًـ آي١ عرض أٚ آي١ -

 .أبعثو ع٢ً َا بعثين عًٝ٘ صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ إٔ ال تزع متثاال إال طُغت٘ ٚال قربا َؾضؾا إال عٜٛت٘ صٚاٙ َغًِ

ر١٦ٜ مل ٜنُٔ يف اؾُٝع ألْ٘ حيضّ بٝع٘ ال ؿضَت٘ أؽب٘ ايهًب أٚ أتًـ نتبا َبتزع١ َن١ً أٚ أتًـ نتابا ؾٝ٘ أذارٜث ص-

ٚاملٝت١ قاٍ يف ايؿٕٓٛ جيٛط إعزاّ اآل١ٜ َٔ نتب املبتزع١ ألجٌ َا ؾٝ٘ ٚإٖا١ْ ملا ٚمعت ي٘ ٚقاٍ يف اهلزٟ جيٛط ؼضٜل أَانٔ 

 . املعافٞ ٖٚزَٗا نُا ذضم ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ َغحز اينضاص ٚأَض بٗزَ٘

 

 ايؾؿك١ باب

 أسنض ايزيٌٝ ع٢ً ايؾؿك١ ؟

ٚقاٍ ابٔ . ٖٚٞ رابت١ بايغ١ٓ ٚاإلمجاع أَا ايغ١ٓ ؾرزٜث جابض َضؾٛعا قن٢ بايؾؿع١ يف نٌ َا مل ٜكغِ اؿزٜث َتؿل عًٝ٘ 

  .املٓشص أمجعٛا ع٢ً إربات ايؾؿع١ يًؾضٜو ايشٟ مل ٜكاعِ ؾُٝا بٝع َٔ أصض أٚ راص أٚ ذا٥ط 

 طاي١ مضص ايؾضن١ .ٚاؿه١ُ ايؾضع١ٝ َٔ ايؾؿع١ إ

 

 ٌٖ يهاؾض ع٢ً املغًِ ؽؿك١ ؟

ال ؽؿع١ يهاؾض ع٢ً َغًِ ْك عًٝ٘ ؿزٜث أْػ إٔ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ قاٍ ال ؽؿع١ يٓقضاْٞ صٚاٙ : يكاعز٠ تكٍٛ

  .ايزاصقطين يف نتاب ايعًٌ 

 

 أسنض ؽضٚط ؽؿع١ يؾضٜو ؾٝا اْتكٌ عٓ٘ ًَو ؽضٜه١ ؟

 :عٓ٘ ًَو ؽضٜه٘ بؾضٚط مخغ١ٚتثبٝت يًؾضٜو ؾُٝا اْتكٌ 

أٚ َا يف َعٓاٙ نقًح عٔ إقضاص مباٍ أٚ عٔ جٓا١ٜ تٛجب٘ ٖٚب١ بعٛض َعًّٛ ألْ٘ بٝع يف اؿكٝك١   فضحيا َبٝعانْٛ٘   األٍٚ 

 .ؿزٜث جابض ٖٛ أذل ب٘ بايثُٔ صٚاٙ اؾٛطجاْٞ 

ؾال ؽؿع١ ؾُٝا اْتكٌ عٓ٘ ًَه٘ بػري بٝع نُٖٛٛب بػري عٛض َٚٛف٢ ب٘ َٚٛصٚث يف قٍٛ عا١َ أٌٖ ايعًِ قاي٘ يف ايؾضح ألْ٘ -

ممًٛى بػري َاٍ ٚألٕ اـرب ٚصر يف ايبٝع ٖٚشٙ يٝغت يف َعٓاٙ ٚحيضّ ايترٌٝ إلعكاطٗا قاٍ أمحز ال جيٛط ؽ٤ٞ َٔ اؿٌٝ يف إبطاهلا 

 .ٞ ٖضٜض٠ َضؾٛعا ال تضتهبٛا َا اصتهبت ايٝٗٛر ؾتغترًٛا قاصّ اهلل بأر٢ْ اؿٌٝ ٚال إبطاٍ ذل َغًِ ٚعٔ أب

َٔ عكاص ؿزٜث جابض َضؾٛعا ايؾؿع١ ؾُٝا مل ٜكغِ ؾإسا ٚقعت اؿزٚر ؾال ؽؿع١ صٚاٙ ايؾاؾعٞ ٚعٓ٘ أٜنا  َؾاعانْٛ٘   ايثاْٞ

 صٚاٙ أبٛ راٚر  ٚقعت اؿزٚر ٚفضف ايطضم ؾال ؽؿع١ َا مل ٜكغِ ؾإسف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ايؾؿع١ يف نٌ  إمنا جعٌ صعٍٛ اهلل

 .ملا تكزّ ٚب٘ قاٍ عثُإ ٚابٔ املغٝب َٚايو ٚايؾاؾعٞ ٚذزٜث أبٞ صاؾع َضؾٛعا  ؾال ؽؿع١ يًحاص

ٚمل ٜقضح  أذل بقكب٘ أٟ مبا ًٜٝ٘ ٜٚكضب َٓ٘ أجٝب عٓ٘ باْ٘ أبِٗ اؿلاؾاص أذل بقكب٘ صٚاٙ ايبداصٟ ٚأبٛ راٚر قاٍ يف ايكاَٛؼ 

ب٘ أٚ أْ٘ قٍُٛ ع٢ً أْ٘ أذل بايؿٓا٤ ايشٟ بٝٓ٘ ٚبني اؾاص ممٔ يٝػ ظاص أٚ ٜهٕٛ َضتؿكا ب٘ ٚذزٜث اؿغٔ عٔ مسض٠ َضؾٛعا 

فرر٘ ايرتَشٟ أجٝب عٓ٘ باختالف أٌٖ اؿزٜث يف يكا٤ اؿغٔ يغُض٠ ٚيٛ عًِ يهإ عٓ٘ اؾٛابإ  جاص ايزاص أذل بايزاص

نُا أطًل ع٢ً ايظٚج١ يكضبٗا قاٍ  جاص أٜنا ٚايؾضٜو أقضب َٔ ايًقٝلألذارٜث ايؾضٜو ؾإْ٘ املشنٛصإ أٚ أْ٘ أصٜز باؾاص يف ا

ٚإال ؾال ْك عًٝ٘ أمحز يف صٚا١ٜ  إٕ نإ بني اؾاصٜٔ ذل َؾرتى َٔ طضٜل أٚ َا٤ ربتت ايؾؿع١ابٔ ايكِٝ يف اإلعالّ ٚايقٛاب أْ٘ 

٢ً عبز املًو فضٜح ؾٝ٘ يزٜٔ ٚذزٜث جابض ايشٟ أْهضٙ َٔ أْهضٙ عأبٞ طايب ٖٚٛ قٍٛ عُض بٔ عبز ايعظٜظ ٚاختاصٙ ايؾٝذ تكٞ ا

 .اؾاص أذل بقكب٘ ٜٓتعض ب٘ ٚإٕ نإ غا٥با إسا نإ طضٜكُٗا ٚاذزا اْت٢ٗ مبعٓاٙ ؾإْ٘ قاٍ 

 ٚال ؾُٝا يٝػ بعكاص نؾحض ٚبٓا٤ َؿضر ٚذٝٛإ ٚجٖٛض ٚعٝـ ٚحنٖٛا ألْ٘ ال ٜبك٢ ع٢ً ايزٚاّ ٚال ٜزّٚ مضصٙ غالف األصض 

ٜؤخش ايػضاؼ ٚايبٓا٤ تبعا يألصض ال ْعًِ ؾٝ٘ خالؾا قاي٘ يف املػين ؿزٜث جابض قن٢ صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ بايؾؿع١ يف ٚ

 .نٌ ؽضن١ مل تكغِ صبع٘ أٚ ذا٥ط اؿزٜث صٚاٙ َغًِ 

١ ٜعًِ ؿزٜث ابٔ عُض ٜعًِ ؾإٕ أخض ايطًب يػري عشص عكطت ْك عًٝ٘ قاٍ ايؾؿع١ باملٛارب١ عاع عاع١طًب ايؾؿع١   ايثايث

َضؾٛعا ايؾؿع١ نرٌ ايعكاٍ صٚاٙ ابٔ َاج٘ ٚيف يؿغ ايؾؿع١ نٓؾط ايعكاٍ إٕ قٝزت ربتت ٚإٕ تضنت ؾايًّٛ ع٢ً َٔ تضنٗا 

املبٝع ٚال ٜتقضف ؾٝ٘ بعُاص٠ خٛؾا َٔ أخشٙ بايؾؿع١ ٚمٝاع  ٚألٕ إرباتٗا ع٢ً ايرتاخٞ ٜنض باملؾرتٟ يهْٛ٘ ال ٜغتكض ًَه٘ ع٢ً

 .عًُ٘ 

ٌٗ باؿهِ عشص إسا أخض ايطًب جٗال بإٔ ايتأخري ٜغكط ايؾؿع١ َٚثً٘ جيًٗ٘ مل تغكط ألٕ اؾٌٗ مما ٜعشص ب٘ أؽب٘ َا يٛ ٚاؾ

 .تضنٗا يعزّ عًُ٘ بٗا 
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بتبػٝض ايقؿك١ يف ذك٘ بأخش بعض املبٝع َع إٔ ايؾؿع١ ع٢ً خالف األفٌ رؾعا ينضص  أخش مجٝع املبٝع رؾعا ينضص املؾرتٟ ايضابع

 . ايؾضن١ ٚاينضص ال ٜظاٍ باينضص 

 .ؾإٕ طًب أخش ايبعض َع بكا٤ ايهٌ عكطت ؽؿعت٘ ملا تكزّ -

ا بعنِٗ ؾًٝػ ٚايؾؿع١ بني ايؾؿعا٤ ع٢ً قزص أَالنِٗ ألْٗا ذل ٜغتؿار بغبب املًو ؾهاْت ع٢ً قزص األَالى ٚإٕ تضنٗ-

يًباقٞ إال أخش اؾُٝع ذهاٙ ابٔ املٓشص إمجاعا ٚإٕ نإ املؾرتٟ ؽضٜها ؾٗٞ بٝٓ٘ ٚبني اآلخض ألُْٗا تغاٜٚا يف ايؾؿع١ ٚب٘ قاٍ 

 .ايؾاؾعٞ ٚذهٞ عٔ اؿغٔ ٚايؾعيب ال ؽؿع١ يآلخض ألٜٗا يزؾع مضص ايزاخٌ قاي٘ يف ايؾضح 

َايها ؾظ٤ َٓ٘ قبٌ ايبٝع ألٕ ايؾؿع١ ربتت يزؾع اينضص عٔ ايؾضٜو ؾإسا مل  بإٔ نإ ًَو ايؾؿٝع يضقب١ ايعكاصعبل  اـاَػ

 .ؾال ؽؿع١ ألذز ارٓني اؽرتٜا عكاصا َعا إس ال عبل . ٜهٔ ي٘ ًَو عابل ؾال مضص عًٝ٘ 

 

 َا ذهِ تقضف املؾرتٟ بعز أخش ايؾؿٝع بايؾؿع١ ؟ َٚا ايع١ً يف سيو ؟

 .إلْتكاٍ املًو يًؾؿٝع بايطًب  اطٌبأخش ايؾؿٝع بايؾؿع١  بعزٚتقضف املؾرتٟ -

ألْ٘ ًَه٘ ٚربٛت ذل ايتًُو يًؾؿٝع ال ميٓع َٔ تقضؾ٘ ؾإٕ باع٘ ؾًًؾؿٝع أخشٙ بأذز ايبٝعني ٚإٕ ٖٚب٘ أٚ ٚقؿ٘  ٚقبً٘ فرٝح-

أٚ تقزم ب٘ أٚ جعً٘ فزاقا ٚحنٛٙ ؾال ؽؿع١ ألٕ ؾٝ٘ إمضاصا باملأخٛس َٓ٘ إسا ألٕ ًَه٘ ٜظٍٚ عٓ٘ بػري عٛض ٚاينضص ال ٜظاٍ 

 . باينضص

 

 يًُؾرتٟ ؟أسنض نٝؿ١ٝ رؾع ايؾؿٝع ايثُٔ 

 ؿزٜث جابض َضؾٛعا ٖٛ أذل ب٘ بايثُٔ صٚاٙ اؾٛطجاْٞ يف املرتجِ  ايعكزايؾؿٝع إٔ ٜزؾع يًُؾرتٟ ايثُٔ ايشٟ ٚقع عًٝ٘  ًٜٚظّ

 ألْ٘ َثً٘ َٔ طضٜل ايقٛص٠ٚ ٚايك١ُٝ ؾٗٛ أٚىل ب٘ مما عٛاٙ  جٓغ٘نزصاِٖ ٚرْاْري ٚذبٛب ٚأرٖإ َٔ  َثًٝا ؾُثً٘ؾإٕ نإ 

 .ٚرٝاب ٚحنٖٛا أٚ َتكَٛا نرٝٛإ 

 .األخش عٛا٤ طارت أٚ ْكقت بعزٙ  ٚقت إعتركامألْ٘  ٚتعترب ٚقت ايؾضا٤يف اإلتالف  بزي٘ألْٗا  ؾكُٝت٘-

 

 َت٢ تغكط ايؾؿع١ ؟

 .ؾإٕ جٌٗ ايثُٔ أٟ قزصٙ نقرب٠ تًؿت أٚ اختًطت مباال تتُٝظ َٓ٘ -

 .إيٝ٘ َا ال ٜزعٝ٘ ٚال ذ١ًٝ عكطت ايؾؿع١ ألْٗا ال تغترل بػري بزٍ ٚال ميهٔ إٔ ٜزؾع -

إٕ عحظ ايؾؿٝع ٚيٛ عٔ بعض ايثُٔ ٚاْتعض رالر١ أٜاّ ٚمل ٜأت ب٘ ألْ٘ قز ٜهٕٛ َع٘ ْكز ؾٌُٝٗ بكزص َا ٚنشا تغكط ايؾؿع١ -

 . ٜعزٙ ٚايثالث ميهٔ اإلعزار ؾٝٗا غايبا ؾإسا مل ٜأت ب٘ ؾٝٗا ربت عحظٙ ْك عًٝ٘

 

 ايٛرٜع١ باب 

  ٚايغ١ٓ؟ أسنض ايزيٌٝ ع٢ً ايٛرٜع١ َٔ ايهتاب

ؾًٝؤر ايشٟ اؤمتٔ  }ٚقاٍ تعاىل  {إٕ اهلل ٜأَضنِ إٔ تؤرٚا األَاْات إىل أًٖٗا  }األفٌ ايهتاب ٚايغ١ٓ ٚاإلمجاع قاٍ تعاىل 

 . {أَاْت٘ 

ٚذغٓ٘ ٚأمجعٛا ع٢ً جٛاط اإلٜزاع  أر األَا١ْ إىل َٔ ا٥تُٓو اؿزٜث صٚاٙ أبٛ راٚر ٚايرتَشٟٚقاٍ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ 

 .ٚالعتٝزاع قاي٘ يف ايؾضح 

 

 َاذهِ قبٍٛ االعتٝزاع ؟

 .ملٔ ٜعًِ َٔ ْؿغ٘ األَا١ْ ملا ؾٝ٘ َٔ قنا٤ ذاج١ املغًِ َٚعْٛت٘  َغتربٚقبٛهلا -

 

 ؟َٔ ذٝث اينُإأسنض ؽضٚط فر١ ايٛرٜع١ 

 .ألْٗا ْٛع َٔ ايٛناي١  جا٥ظ ايتقضف ملثًٜ٘ؾرتط يقرتٗا نْٛٗا َٔ -

 .يتؿضٜط٘ بزؾع٘ إىل أذزِٖ  ؾأتًؿ٘ ؾال مُإؾًٛ أٚرع َاي٘ يقػري أٚ فٕٓٛ أٚ عؿٝ٘ -

 . غقب٘يتعزٜ٘ بأخشٙ ألْ٘ أخش َاي٘ َٔ غري إسٕ ؽضعٞ ؾنُٓ٘ نُا يٛ  مآَاٚإٕ أٚرع٘ أذزِٖ فاص -

كقزٙ ب٘ ايتدًك َٔ اهلالى ي مل ٜنُٓ٘ايشٟ عًٝ٘ ؾإٕ خاف ٖالن٘ َع٘ إٕ تضن٘ ؾأخشٙ  نزٜٓ٘ٚال ٜربأ بضرٙ يٛيٝ٘ يف َاي٘ -

 .ؾاؿغ ؾٝ٘ ملايه٘ 
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ُٛ  رع ؿؿغ ايٛرٜع١ ؟أسنض َا ع٢ً امل

 .ذؿغ ايٛرٜع١ يف ذضط َثًٗا عضؾا ألٕ اهلل تعاىل أَض بأرا٥ٗا ٚال ميهٔ أراؤٖا بزٕٚ ذؿعٗا )َغتًِ ايٛرٜع١( ٛرع ًٜٚظّ امُل-

بٓؿغ٘ أٚ مبٔ ٜكّٛ َكاَ٘ نظٚجت٘ سا مل حيؿعٗا مل ٜؿعٌ َا إيتظَ٘ ٚألٕ املكقٛر َٔ اإلٜزاع اؿؿغ ٚالعتٝزاع إيتظاّ سيو ؾإ-

ٚعبزٙ ٚخاطْ٘ ايشٟ حيؿغ َاي٘ عار٠ ؾإٕ رؾعٗا إىل أذزِٖ ؾتًؿت مل ٜنُٔ ألْ٘ َأسٕٚ ؾٝ٘ عار٠ أؽب٘ َا يٛ عًِ املاؽ١ٝ إىل 

 , مل ٜنُٔ ألٕ امُلٛرع ال ٜنُٔ إال بايتؿضٜط . ايضاعٞ

 

 ؟ ع ايٛرٜع١ يعشص أٚ يطض٤ٚ ؽ٧ رعاٙ يضرٖا يعزّ تًؿٗا ؟ٌٖ امُلٛرع ٜنُٔ يف ذاي١ رؾ

ألْ٘ مل ٜتعز ٚمل  مل ٜنُٔىل أجٓيب رك١ أٚ إىل ذانِ ؾتًؿت ٚإٕ رؾعٗا يعشص نُٔ ذنضٙ املٛت أٚ أصار عؿضا ٚيٝػ أذؿغ هلا إ-

 .ٜؿضط 

يتعٝني ْكًٗا  مل ٜنُٔٗب ؾتًؿت يب َٓ٘ اهلالى نرضٜل ْٚؽ٤ٞ ايػا ؾأخضجٗا يطض٤ٚٚإٕ ْٗاٙ َايهٗا عٔ إخضاجٗا َٔ اؿضط -

 .ألٕ يف تضنٗا تنٝٝعا هلا 

 ضٜط٘ .ٚإٕ تضنٗا ٚمل خيضجٗا َع طض٤ٚ َا ايػايب َع٘ اهلالى ؾتًؿت مُٔ يتؿ-

 .عٛا٤ أخضجٗا إىل َثً٘ أٚ أذضط َٓ٘ ملدايؿ١ صبٗا بال ذاج١  مُٔأٚ أخضجٗا يػري خٛف ؾتًؿت 

ألْ٘ إٕ تضنٗا ؾٗٛ ممتثٌ أَض فاذبٗا  مل ٜنُٔأٚال ؾتًؿت  ٚأخضجٗاٗا ؾرقٌ خٛف ٚيٛ خؿت عًٝ ال ؽضجٗاٚإٕ قاٍ ي٘ صبٗا -

 .يٓٗٝ٘ عٔ إخضاجٗا َع اـٛف نُا يٛ أَضٙ إتالؾٗا ٚإٕ أخضجٗا ؾكز طارٙ خريا ٚذؿعا نُا يٛ قاٍ ي٘ أتًؿٗا ؾًِ ٜتًؿٗا 

 .ذؿغ أَٛاهلِ  ألٕ ٖشا عار٠ ايٓاؼ يفمل ٜنُٔ ٚإٕ أيكاٖا عٓز ٖحّٛ ْاٖب ٚحنٛٙ إخؿا٤ هلا -

 

 ٌٖ ٜنُٔ امُلٛرع يف ذاي١ إُٖاي٘ ٚعزّ عًؿ٘ ايب١ُٝٗ ذت٢ َاتت ؟

ألٕ عًؿٗا ٚعكٝٗا َٔ نُاٍ اؿؿغ ايشٟ إيتظَ٘ باالعتٝزاع إس اؿٝٛإ ال  مُٓٗاؾا جٛعا أٚ عط َاتتٚإٕ مل ٜعًـ ايب١ُٝٗ ذت٢ -

 . ٜبك٢ عار٠ بزْٚٗا

 

 ايٛرٜع١ ٚصر يف ؾقٌ

 َٚاسا عًٝ٘ إٕ تعشص صرٖا ؟ ايٛرٜع١ يف ذاي١ عؿضٙ ؟ٌٖ ع٢ً امُلٛرع صر 

عار٠ نظٚجت٘ ٚعبزٙ ألٕ ؾٝ٘ ؽًقا ي٘ َٔ إىل َٔ حيؿغ َاي٘ أٟ َاٍ َايهٗا ٚ رع ايغؿض صر ايٛرٜع١ إىل َايهٗا أصار املٛٚإٕ أ-

 .رصنٗا ٚإٜقاال يًرل إىل َغترك٘ ؾإٕ رؾعٗا إىل ذانِ إسا مُٔ ألْ٘ ال ٚال١ٜ ي٘ ع٢ً صؽٝز ذامض 

عاؾض بٗا ع٘ يف ايغؿض مل ٜٓٗ٘ َايهٗا عٓ٘ ٚمل خيـ عًٝٗا َال ٚنًٝ٘ ٚال َا حيؿغ َاي٘ عار٠ ؾإٕ تعشص بإٔ مل جيز َايهٗا ٚ-

 .ألْ٘ َٛمع ذاج١ ٚألٕ ايكقز اؿؿغ ٖٚٛ َٛجٛر ٖٓا  ٚال مُإ

يكٝاَ٘ َكاّ فاذبٗا عٓز غٝبت٘ ٚألٕ يف ايغؿض غضصا ٚكاطض٠ ألْ٘ عضم١ يًٓٗب ٚغريٙ ؿزٜث إٕ  يًرانِٚإٕ خاف عًٝٗا رؾعٗا -

 .املغاؾض َٚاي٘ يع٢ً قًت إال َا ٚق٢ اهلل ع٢ً ٖالى 

يٛرٜع١ عٔ ٜزٙ ٚصٟٚ أْ٘ ف٢ً اهلل نُٔ ذنضٙ املٛت ألٕ نال َٔ ايغؿض ٚاملٛت عبب ـضٚد ا ؾًثك١ؾإٕ تعشص رؾعٗا يًرانِ -

 . ًِ نإ عٓزٙ ٚرا٥ع ؾًُا أصار اهلحض٠ أٚرعٗا عٓز أّ امئ ٚأَض عًٝا إٔ ٜضرٖا إىل أًٖٗاعًٝ٘ ٚع

 

 ٌٖ ٜنُٔ َغاؾض أٚرع ٚرٜع١ يف عؿض ؟

 .ؾغاؾض بٗا ؾتًؿت بايغؿض ألٕ إٜزاع٘ يف ٖشٙ اؿاٍ ٜكتنٞ اإلسٕ يف ايغؿض بٗا َغاؾض أٚرع ٚرٜع١ يف عؿض  ٚال ٜنُٔ-

 

 ٛرٜع١ ؟ َٚا ايع١ً يف سيو ؟َا ذهِ إْتؿاع امُلٛرع باي

ال ـٛف َٔ عث أٚ أخضد ايزصاِٖ يٝٓؿكٗا أٚ يٝٓعض إيٝٗا يغكٝٗا أٚ يغبكا إٕ ناْت رٝابا  ٚإٕ تعز٣ املٛرع يف ايٛرٜع١ بإٔ صنبٗا ال-

 .بتعزٜ٘  هلته٘ اؿضط مآَا ٚفاص ذضّ عًٝ٘رِ صرٖا أٚ ذٌ نٝغٗا ؾكط 

 .ؾٛصا ألْٗا اَا١ْ قن١ ٚقز طايت بايتعزٟ  صرٖاٚٚجب عًٝ٘ -

 

ُُٛرع بعز صرٖا يقاذبٗا ؟  َاسا ًٜظّ عٓز عٛر٠ ايٛرٜع١ َض٠ أخض٣ يً

 اذبٗا إيٝ٘ ألٕ ٖشا ٚرٜع١ را١ْٝ ٚال تعٛر أَا١ْ بػري عكز جزٜز نإٔ صرٖا إىل فاذبٗا رِ صرٖا ف



إشراف فضيلة الشيخ أتي اسحاق الحىينيتحت ملزمة س و ج كتاب الغصة من كتاب منار السثيل الفرقة الثالثة تمعهد شيخ اإلسالم العلمي    

  

 7 

 . ٝل اإلٜزاع ع٢ً ايؾضط نايٛناي١نًُا خٓت رِ عزت إىل األَا١ْ ؾأْت أَني يقر١ تعًٚفح قٍٛ َايو 

 

 خإ أٚ ؾضط أٚ تعز٣ إٕ إال ٜنُٔ ال أَني ٚاملٛرع ؾقٌ

 ؟ ال ٜنُٔ إال يف ذاالت َع١َٓٝا ايع١ً يف إٔ امُلٛرع أَني  

ٚعٔ عُضٚ بٔ ؽعٝب عٔ أبٝ٘ عٔ جزٙ َضؾٛعا َٔ أٚرع ٚرٜع١ ؾال مُإ عًٝ٘  ٚاينُإ ٜٓايف األَا١ْألٕ اهلل تعاىل مساٖا أَا١ْ -

 . صٚاٙ ابٔ َاج٘ ٚي٦ال ميتٓع ايٓاؼ َٔ ايزخٍٛ ؾٝٗا َع َغٝػ اؿاج١ إيٝٗا

 

 َاس إٕ سٖبت ايٛرٜع١ بني َاٍ امُلٛرع ؟

ٚعٓ٘ إٕ سٖبت َٔ بني َاي٘ مُٓٗا ألٕ عُض صمٞ اهلل عٓ٘ مُٔ أْغا ٚرٜع١ سٖبت َا بني َاي٘ قاٍ يف ايؾضح ٚاألٍٚ أفح ٚنالّ  

 ٚايشٟ حيهِ ع٢ً ايتؿضٜط َٔ عزَ٘ ايُعضف . .عُض قٍُٛ ع٢ً ايتؿضٜط 

 

 َاسا حيزث عٓز تًـ ايٛرٜع١ َع تعشص إقا١َ ايب١ٓٝ ع٢ً امُلٛرع ؟

 . بُٝٝٓ٘ يف عزّ سيو ألْ٘ أَني ٚاألفٌ بضا٤تٜ٘ٚكبٌ قٛي٘ -

 .ٚيف أْٗا تًؿت يتعشص إقا١َ ايب١ٓٝ عًٝ٘ رِ سنض أْٗا ماعت إٔ ايكٍٛ قٛي٘ ٚقاٍ أنثضِٖ َع ميٝٓ٘ سنضٙ يف ايؾضح -

٘ َا يٛ ارع٢ أٚ اْو أسْت يٞ يف رؾعٗا يؿالٕ ٚؾعًت أٟ رؾعتٗا ي٘ َع إْهاص َايهٗا اإلسٕ ْك عًٝ٘ ألْ٘ ارع٢ صرا ٜربأ ب٘ أؽب-

  0ايضر إىل َايهٗا 

 .ٚإٕ ارع٢ ايضر بعز َطً٘ بال عشص أٚ بعز َٓع٘ َٓٗا مل ٜكبٌ إال بب١ٓٝ ألْ٘ فاص نايػافب -

 .مل ٜكبٌ إال بب١ٓٝ ألِْٗ غري َؤمتٓني عًٝٗا َٔ قبٌ َايهٗا ٢ ٚصرت٘ ايضر َِٓٗ أٚ َٔ َٛصرِٗ أٚ ارع-

 .ٚنشا نٌ أَني نٛنٌٝ ٚؽضٜو ٚحنُٖٛا -

أخض صرٖا بعز طًب بال عشص ٚمل ٜهٔ ؿًُٗا َؤ١ْ مُٔ َا تًـ َٓٗا ألْ٘ ؾعٌ قضَا بإَغان٘ ًَو غريٙ بال إسْ٘ أؽب٘ ٚذٝث -

 .ايػافب ٚميٌٗ ألنٌ ّْٚٛ ٖٚنِ طعاّ بكزصٙ 

 

 امُلٛرع ع٢ً رؾعٗا يػري فاذبٗا ؟َاسا إٕ أنضٙ 

 .ٚإٕ أنضٙ ع٢ً رؾعٗا يػري صبٗا مل ٜنُٔ نُا يٛ أخشٖا َٓ٘ قٗضا ألٕ اإلنضاّ عشص ٜبٝح ي٘ رؾعٗا -

 

 نٝـ إٔ إسا ربتت ايٛرٜع١ ربتت أذهاَٗا ؟

ألْٗا إسا  ٚال مُإٚإٕ قاٍ ي٘ عٓزٟ أيـ ٚرٜع١ رِ قاٍ قبنٗا أٚ تًؿت قبٌ سيو أٚ ظٓٓتٗا باق١ٝ رِ عًُت تًؿٗا فزم بُٝٝٓ٘ -

 .رٜع١ ربتت أذهاَٗا ربتت ايٛ

ٍٛ املكض ي٘ بُٝٝٓ٘ ألٕ َا أقض ب٘ ٚقبٌ ق مُٔغقبا أٚ عاص١ٜ أيؿا ٚرٜع١ ؾتًؿت ؾكاٍ املكض ي٘ بٌ قبنتٗا َين ٚإٕ قاٍ قبنت َٓ٘ -

 إٔ عٓزٙ ٚرٜع١ مل تٛجز ؾٗٞ رٜٔ عًٝ٘ ٚب٘ قاٍ َايو ٚايؾاؾعٞ ٚابٛ ذٓٝؿ١ قاي٘ ٚربتقبض َاٍ ايػري اينُإ ٚإسا َات األفٌ يف 

 . يف ايؾضح ٜٚعٌُ غط٘ ع٢ً نٝػ ٚحنٛٙ إٔ ٖشا ٚرٜع١ يؿالٕ ْك عًٝ٘

 

 املٛات إذٝا٤ باب

 َع سنض ايزيٌٝ ؟ املٛات ؟َا املكقٛر بإذٝا٤ 

ٖٚٞ األصض اـضاب ايزاصع١ اييت مل جيض عًٝٗا ًَو ألذز ٚمل ٜٛجز ؾٝٗا أرض عُاص٠ ؾتًُو باإلذٝا٤ قاٍ يف املػين بػري خالف ْعًُ٘ 

 .بني ايكا٥ًني باإلذٝا٤ 

ًَهت أٚ ٚجز ؾٝٗا أرض ًَو أٚ عُاص٠ ناـضب اييت سٖبت أْٗاصٖا ٚاْزصعت آراصٖا ٚمل ٜعًِ هلا َايو نآراص ايضّٚ َٚغانٔ مثٛر 

باإلذٝا٤ ألْٗا يف صار اإلعالّ ؾتًُو نايًكط١ ٚص٣ٚ ععٝز يف عٓٓ٘ عٔ طاٚٚؼ َضؾٛعا عارٟ األصض هلل ٚصعٛي٘ رِ ٖٞ يهِ بعز 

ٚصٚاٙ أبٛ عبٝز يف األَٛاٍ ٚقاٍ عارٟ األصض اييت بٗا َغانٔ يف آبار ايزٖض ؾاْكضمٛا ْغبِٗ إىل عار ألِْٗ َع تكزَِٗ سٚ ق٠ٛ ٚآراص 

 .أرض قزِٜ إيِٝٗ نثري٠ ؾٓغب نٌ 

ؾُٔ أذٝا ؽ٦ٝا َٔ سيو ٚيٛ نإ سَٝا ًَه٘ يعُّٛ اـرب ٚألْ٘ َٔ أٌٖ راص اإلعالّ ؾًُو باإلذٝا٤ نتًُه٘ َباذاتٗا َٔ 

 .ذؾٝؿ ٚذطب ٚغريُٖا 

ٛعا أٚ بال إسٕ اإلَاّ ًَه٘ نأخش املباح ؿزٜث جابض َضؾٛعا َٔ أذٝا أصما َٝت١ ؾٗٞ ي٘ فرر٘ ايرتَشٟ ٚعٔ ععٝز بٔ طٜز َضؾ
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َٔ اذٝا أصما َٝت١ ؾٗٞ ي٘ ٚيٝػ يعضم ظامل ذل ذغٓ٘ ايرتَشٟ ٚص٣ٚ َايو ٚأبٛ راٚر عٔ عا٥ؾ١ َثً٘ قاٍ ابٔ عبز ايرب ٖٚٛ عٓز 

 . فرٝح َتًك٢ بايكبٍٛ عٓز ؾكٗا٤ املز١ٜٓ ٚغريِٖ

 

  َٔ ايشٟ ميًُو املٛات ؟

 قاٍ يف املػين ٚعا١َ ؾكٗا٤ األَقاص ع٢ً إٔ املٛات ميًو باإلذٝا٤ ٚإٕ اختًؿٛا يف ؽضٚط٘ ٚميًه٘ قٝٝ٘ 

مبا ؾٝ٘ َٔ َعزٕ جاَز نشٖب ٚؾن١ ٚذزٜز ٚنرٌ ألْ٘ َٔ أجظا٤ األصض ؾتبعٗا يف املًو نُا يٛ اؽرتاٖا غالف ايضناط ألْ٘ 

سا ظٗض بإظٗاصٙ ٚذؿضٙ ٚأَا َا نإ ظاٖضا ؾٝٗا قبٌ إذٝا٥ٗا ؾال ميًو ألْ٘ َٛرع ؾٝٗا يًٓكٌ ٚيٝػ َٔ أجظا٥ٗا ٖٚشا يف املعزٕ إ

 .قطع يٓؿع نإ ٚافال يًُغًني غالف َا ظٗض بإظٗاصٙ ؾًِ ٜكطع عِٓٗ ؽ٦ٝا 

 

 ٌٖ ع٢ً املٛات خضاد ؟

عًٝ٘ إال إٕ نإ سَٝا ؾعًٝ٘ خضاد َا أذٝا َٔ َٛات ع٠ٛٓ ألْٗا يًُغًُني ؾال تكض يف ٜز غريِٖ بزٕٚ خضاد ٚأَا غري  ٚال خضاد

 .ايع٠ٛٓ نأصض ايقًح َٚا أعًِ أًٖ٘ عًٝ٘ ؾايشَٞ ؾٝ٘ ناملغًِ 

ا٤ ٚايهأل ٚايٓاص صٚاٙ ال َا ؾٝ٘ َٔ َعزٕ جاص نٓؿط ٚقاص َٚا ْبت ؾٝ٘ َٔ نأل أٚ ؽحض ؿزٜث ايٓاؼ ؽضنا٤ يف رالث يف امل

اـالٍ ٚابٔ َاج٘ َٔ ذزٜث ابٔ عباؼ ٚطار ؾٝ٘ ٚمثٓ٘ ذضاّ ٚألْٗا يٝغت َٔ أجظا٤ األصض ؾًِ متًو مبًهٗا نايهٓظ ٚيهٓ٘ 

 .أذل ب٘ ؿزٜث َٔ عبل إىل َا مل ٜغبل إيٝ٘ أذز ؾٗٛ ي٘ صٚاٙ أبٛ راٚر ٚيف يؿغ ؾٗٛ أذل ب٘ 

 

 ا ؟ٌٖ ايب٦ض احملؿٛص٠ بايغاب١ً تتًُو أٜن

َٚٔ ذؿض ب٦ضا بايغاب١ً يريتؿل بٗا نايغؿاص٠ يؾضبِٗ ٚرابِٗ ؾِٗ أذل مبا٥ٗا َا أقاَٛا عًٝٗا ٚال ميًهْٛٗا ؾظَِٗ باْتكاهلِ -

 ٚبعز صذًِٝٗ تهٕٛ عبٝال يًُغًُني يعزّ أٚي١ٜٛ أذز َٔ غري اؿاؾضٜٔ ع٢ً غريٙ ملٔ ٜٓظٍ َٓظيتِٗ غالف ايتًُو  عٓٗا ٚتضنٗا

 . ل بٗا َٔ غريِٖ ألِْٗ إمنا ذؿضٖٚا ألْؿغِٗ َٚٔ عارتِٗ ايضذٌٝ ٚايضجٛع ؾال تظٍٚ أذكٝتِٗ ب٘ؾإٕ عارٚا ناْٛا أذ

 

  املٛات األصض إذٝا٤ ٚحيقٌ ؾقٌ

 َع ايزيٌٝ ؟نٝـ حيقٌ إذٝا٤ األصض املٛات؟ 

ُٜقًرٗا . ٚايكاعز٠ ٖٓا تكٍٛ  : إذٝا٤ األصض تهٕٛ مبا 

 .َٔ أذاط ذا٥طا ع٢ً أصض ؾٗٞ ي٘ صٚاٙ أمحز ٚأبٛ راٚر ْك عًٝ٘ ؿزٜث جابض َضؾٛعا -

أٚ إجضا٤ َا٤ ال تظصع إال ب٘ ألٕ ْؿع األصض بشيو أنثض َٔ اؿا٥ط ٚنشا ذبػ َا٤ ال تظصع  إَا عا٥ط َٓٝعٚعٔ مسض٠ َضؾٛعا َثً٘ 

زخٌ يف عُّٛ اإلذٝا٤ َع٘ نأصض ايبطا٥ح اييت ٜؿغزٖا غضقٗا باملا٤ يهثضت٘ ؾإذٝاؤٖا بغزٙ عٓٗا عٝث ميهٔ طصعٗا ؾٝ

 .املشنٛص يف اؿزٜث 

 .أٚ غضؼ ؽحض ألْ٘ ٜضار يًبكا٤ نبٓا٤ اؿا٥ط -

 .أٚ ذؿض ب٦ض ؾٝٗا ؾٝقٌ إىل َا٥٘ أٚ ذؿض ْٗض ْك عًٝ٘ -

 

ُُٜتًو املٛاتايف ذاي١ إٔ اؿا٥ط غري َٓٝع ؟  ٌٖ 

 ميًه٘ ألٕ املغاؾض قزٜٓظٍ َٓظال ٚحيٛط ع٢ً صذ١ً ؾإٕ ؼحض َٛاتا بإٔ أراص ذٛي٘ أذحاصا أٚ تضابا أٚ ؽٛناأٚ ذا٥طا غري َٓٝع مل-

 .بٓرٛ سيو أٚ ذؿض ب٦ضا مل ٜقٌ َاؤٖا مل ميًهٗا ْك عًٝ٘ 

ات إمنا ميًو باالذٝا٤ ٚمل مل ميًه٘ قبٌ إذٝا٥٘ ألٕ املٛ أٚ عك٢ ؽحضا َباذا نظٜتٕٛ ٚحنٛٙ أٚ أفًر٘ ٚمل ٜضنب٘ أٟ ٜطعُ٘-

أذل ب٘ َٔ غريٙ يكٛي٘ ف٢ً اهلل أٚ عك٢ ايؾحض املباح ٚمل ٜضنب٘  ٚمل ٜقٌ َاؤٖا يهٓ٘ أٟ َٔ ؼحض املٛات أٚ ذؿض ايب٦ضٜٛجز 

 .عًٝ٘ ٚعًِ َٔ عبل إىل َا مل ٜغبل إيٝ٘ َغًِ ؾٗٛ أذل ب٘ صٚاٙ أبٛ راٚر

 

 َاسا يف ذاي١ ٚجٛر ٚصر١ يًُٛات ؟

اّ ؾٝ٘ ٚاصر٘ َكاَ٘ نغا٥ض ذل يًُٛصث ؾكَٔ تضى ذكا أٚ َاال ؾٗٛ يٛصرت٘ ألْ٘ ب٘ يكٛي٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٚٚاصر٘ بعزٙ أذل 

 .ذكٛق٘ 

 
 َا ايؿضم بني ذل اإلْتؿاع باملٛات ٚ متًُو املٛات ؟



إشراف فضيلة الشيخ أتي اسحاق الحىينيتحت ملزمة س و ج كتاب الغصة من كتاب منار السثيل الفرقة الثالثة تمعهد شيخ اإلسالم العلمي    

  

 9 

ؾإٕ أعطاٙ ألذز نإ ي٘ ألٕ فاذب اؿل آرضٙ ب٘ ٚاقاَ٘ َكاَ٘ ؾٝ٘ َٚٔ عبل إىل َباح ؾٗٛ ي٘ نقٝز ٚعٓرب ٚيؤيؤ َٚضجإ 

نايٓثاص يف األعضاؼ ٚحنٖٛا َٚا ٜرتن٘ ذقار ٚحنٛٙ َٔ طصع ٚمثض صغب١ عٓ٘ يًرزٜث ايغابل ؾإٕ  صغب١ عٓ٘ٚذطب ٚمثض َٚٓبٛس 

 .عبل إيٝ٘ إرٓإ قغِ بُٝٓٗا إلعتٛا٥ُٗا يف ايغبب 

 .ٚاملًو َكقٛص ؾٝ٘ ع٢ً ايكزص املأخٛس ؾال ميًو َاال حيٛطٙ ٚال ميٓع غريٙ َٓ٘-

 

  اؾعاي١ باب 

 َا املكقٛر باُؾعاي١ ؟ 

جعٌ َاٍ َعًّٛ ملٔ ٜعٌُ ي٘ عُال َباذا ٚيٛ فٗٛال نكٛي٘ َٔ صر يكطيت أٚ ب٢ٓ يٞ ٖشا اؿا٥ط أٚ أسٕ بٗشا املغحز ؽٗضا ؾً٘ ٖٚٞ -

ٚذزٜث أبٞ ععٝز يف صق١ٝ ايًشٜؼ ع٢ً قطٝع َٔ ايػِٓ  {ٚملٔ جا٤ ب٘ محٌ بعري  }نشا قاٍ يف ايؾضح ٚال ْعًِ ؾٝ٘ كايؿا يكٛي٘ 

 . َتؿل عًٝ٘ اْت٢ٗ

 

 ؾا٥ز٠ اؾعاي١ ؟أسنض 

 .ٚألٕ اؿاج١ تزعٛ إىل سيو يف صر ايناي١ ٚحنٖٛا ٚال ػٛط اإلجاص٠ عًٝ٘ يًحٗاي١ ؾزعت اؿاج١ إىل ايعٛض َع جٗاي١ ايعٌُ - 

 

 اعتركام اؾعاي١ ؟ أسنض ذاالت 

 ٖٚٓاى رالث أذٛاٍ:

 .اعترك٘ نً٘ ملا تكزّ إلعتكضاصٙ بتُاّ ايعٌُ نايضبح يف املناصب١  بًػ٘ اؾعٌؾُٔ ؾعٌ ايعٌُ بعز إ :قبٌ ايعٌُ

 .ٚإٕ بًػ٘ يف أرٓا٤ ايعٌُ اعترل ذق١ متاَ٘ ألٕ عًُ٘ قبٌ بًٛغ٘ غري َأسٕٚ ؾٝ٘ ؾال ٜغترل عٓ٘ عٛما يتربع٘ ب٘  ارٓا٤ ايعٌُ :

 .ٚبعز ؾضاؽ ايعٌُ مل ٜغترل ؽ٦ٝا يشيو بعز ايؿضاؽ َٔ ايعٌُ :

 

 يف ذاي١ ؾغذ ايعكز قبٌ إتاّ ايعٌُ ؟ع٢ً اؾاعٌ ٚايعاٌَ َاسا 

ملا عٌُ ألْ٘ عٌُ بعٛض مل ٜغًِ ي٘ ٚال ؽ٤ٞ ملا ٜعًُ٘ بعز ايؿغذ ألْ٘  أجض٠ املثٌاّ ايعٌُ يظَ٘ يًعاٌَ قبٌ مت اعٌؾغذ اؾٚإٕ -

 .غري َأسٕٚ ؾٝ٘ 

ٜأت مبا ؽضط عًٝ٘ ٚإٕ طار جاعٌ يف جعٌ أٚ ْكك  ي٘ ألْ٘ أعكط ذل ْؿغ٘ ذٝث مل ؾال ؽ٤ٞقبٌ متاّ ايعٌُ  ؾغذ ايعاٌَٚإٕ -

 . َٓ٘ قبٌ ؽضٚع يف عٌُ جاط ٚعٌُ ب٘ ألْ٘ عكز جا٥ظ ناملناصب١

 

 َاسا يف ذاي١ ايعٌُ يًػري عٛا٤ نإ بإسْ٘ أٚ بزٕٚ أسْ٘ ؟

 .َثً٘ يزالي١ ايعضف ع٢ً سيو  أجض٠َٔ غري أجض٠ أٚ جعاي١ ؾً٘  بإسَْ٘ٚٔ عٌُ يػريٙ عُال -

ي٘ ال ْعًِ ؾٝ٘ خالؾا قاي٘ يف ايؾضح ألْ٘ َتربع ذٝث بشٍ َٓؿعت٘ َٔ غري عٛض ؾًِ ٜغترك٘ ٚي٦ال ًٜظّ  ؾال ؽ٤ٞٚبػري إسْ٘ -

 .اإلْغإ َا مل ًٜتظَ٘ ٚمل تطب ب٘ ْؿغ٘ 

 

 أسنض اؿاالت ايت٢ حيل يًعاٌَ األجض٠ ذت٢ ٚإٕ نإ ايعٌُ بزٕٚ إسٕ اؾاعٌ ؟

 :َغأيتني

ؾً٘ أجضٙ َثً٘ ألْ٘ خيؾ٢ ٖالن٘ ٚتًؿ٘  ,إٔ خيًك َتاع غريٙ َٔ ًَٗه١ نػضم ٚؾِ عبع ٚؾال٠ ٜعٔ ٖالن٘ يف تضن٘  األٚىل 

 .ع٢ً َاي٘ ٚؾٝ٘ ذث ٚتضغٝب يف إْكاس األَٛاٍ َٔ اهلًه١ 

عُضٚ بٔ رٜٓاص إٕ ايٓيب إٔ ٜضر صقٝكا آبكا يغٝزٙ ؾً٘ َا قزصٙ ايؾاصع ٖٚٛ رٜٓاص أٚ ارٓا عؾض رصُٖا يكٍٛ ابٔ أبٞ ًَٝه١ ٚ  ايثا١ْٝ

ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ جعٌ صر اآلبل إسا جا٤ ب٘ خاصجا َٔ اؿضّ رٜٓاصا ٚألٕ سيو ٜض٣ٚ عٔ عُض ٚعًٞ صمٞ اهلل عُٓٗا ٚال ٜعضف هلُا 

ضب كايـ َٔ ايقراب١ ٚعٛا٤ نإ ٜغاٜٚٗا أٚ ال قاٍ يف ايهايف ٚألٕ يف سيو ذثا ع٢ً صر األبام ٚفٝا١ْ عٔ ايضجٛع إىل راص اؿ

ٚصرتِٗ عٔ رِٜٓٗ ؾٝٓبػٞ إٔ ٜهٕٛ َؾضٚعا اْت٢ٗ ْٚكٌ ابٔ َٓقٛص ع٦ٌ أمحز عٔ االبل ؾكاٍ ال أرصٟ ٚقز تهًِ ايٓاؼ ؾٝ٘ مل 

ٜهٔ عٓزٙ ؾٝ٘ ذزٜث فرٝح ٚعٓ٘ إٕ صرٙ َٔ خاصد املقض ؾً٘ أصبعٕٛ رصُٖا ٚإٕ صرٙ َٔ املقض ؾً٘ رٜٓاص ألْ٘ ٜض٣ٚ عٔ ابٔ َغعٛر 

 .صمٞ اهلل عٓ٘
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  ط١ايًك باب 

 

 ؟ايثالر١أسنض أقغاّ ايًكط١ 

   أذزٖا

َا ال تتبع٘ ١ُٖ أٚعاط ايٓاؼ نغٛط ٚصغٝـ ٚحنُٖٛا ؾٗشا ميًو بااليتكاط ٚال ًٜظّ تعضٜؿ٘ ؿزٜث جابض قاٍ صخك صعٍٛ اهلل 

إٔ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ َض بتُض٠ يف ًٜتكط٘ ايضجٌ ٜٓتؿع ب٘ ٚعٔ أْػ  ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ يف ايعقا ٚايغٛط ٚاؿبٌ

يف اؿاٍ قاي٘ يف املٓتك٢ ٚقاٍ يف ايؾضح  احملكضات إباذ١ايطضٜل ؾكاٍ يٛال أْٞ أخاف إٔ تهٕٛ َٔ ايقزق١ ألنًتٗا أخضجاٙ ٚؾٝ٘ 

 .ٚال ْعًِ خالؾا بني أٌٖ ايعًِ يف إباذ١ أخش ايٝغري ٚاالْتؿاع ب٘ اْت٢ٗ 

ٚعٔ ع٢ًُ بٓت نعب قايت ٚجزت خامتا َٔ سٖب يف طضٜل َه١ ؾغأيت عا٥ؾ١ ؾكايت متتعٞ ب٘ ٚصخك ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ -

ٚعًِ يف اؿبٌ يف ذزٜث جابض ٚقز تهٕٛ قُٝت٘ رصاِٖ ٚيٝػ عٔ أمحز ؼزٜز ايٝغري ٚقاٍ َا نإ َثٌ ايتُض٠ ٚايهغض٠ 

 .ٚاـضق١ َٚا ال خطض ي٘ ؾال بأؼ 

 .رؾع٘ إٕ نإ باقٝا يضب٘ ألْ٘ عني َاي٘ نُا يف اإلقٓاع  يهٔ إٕ ٚجز صب٘-

ٚإال مل ًٜظَ٘ ؽ٤ٞ أٟ مل ٜنُٓ٘ ألْ٘ ًَه٘ بأخشٙ ٚايشٟ صخك ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ يف ايتكاط٘ مل ٜشنض ؾٝ٘ مُاْا ٚال -

 .جيٛط تأخري ايبٝإ عٔ ٚقت اؿاج١ 

يعحظٙ عٔ عًؿٗا ًَهٗا آخشٖا ؿزٜث ايؾعيب َضؾٛعا َٔ ٚجز راب١ َٚٔ تضى رابت٘ تضى إٜاؼ مبًٗه١ أٚ ؾال٠ إلْكطاعٗا أٚ -

قز عحظ عٓٗا أًٖٗا ؾغٝبٖٛا ؾأخشٖا ؾأذٝاٖا ؾٗٞ ي٘ قاٍ عبز اهلل بٔ قُز بٔ محٝز بٔ عبز ايضمحٔ ؾكًت ٜعين يًؾعيب َٔ 

صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ صٚاٙ ابٛ راٚر ٚايزاصقطين ألٕ ؾٝ٘ إْكاسا يًرٝٛإ َٔ اهلالى َع  ذزرو بٗشا قاٍ غري ٚاذز َٔ أفراب

 .تضى فاذبٗا هلا صغب١ عٓٗا 

ٚنشا َا ًٜك٢ يف ايبرض خٛؾا َٔ ايػضم ؾًُٝه٘ آخشٙ إليكا٤ فاذب٘ ي٘ إختٝاصا ؾُٝا ٜتًـ برتن٘ ؾٝ٘ أؽب٘ َا يٛ أيكاٙ صغب٘ -

 .عٓ٘ 

  ايثاْٞ

اييت متتٓع َٔ فػاص ايغباع ناإلبٌ ٚايبكض ٚاـٌٝ ٚايبػاٍ هلا اهلٛاَٞ ٚاهلٛايف ٚاهلٛاٌَ  ِ يًرٝٛإ خاف١ ٜٚكاٍاع اينٛاٍ-

ٚاؿُري أٟ األ١ًٖٝ قاٍ يف ايؾضح ٚايهايف ٚاألٚىل إؿاقٗا بايؾا٠ ألْ٘ عًٌ أخش ايؾا٠ غؾ١ٝ ايش٥ب ٚاؿُض َثًٗا يف سيو ٚعًٌ 

 .املا٤ ٚفربٖا ٚاؿُض غالؾٗا اْت٢ٗ مبعٓاٙ املٓع َٔ اإلبٌ بكٛتٗا ع٢ً ٚصٚر 

ؾٝرضّ إيتكاطٗا ألٕ جضٜضا أَض بايبكض٠ ؾطضرت ذت٢ تٛاصت رِ قاٍ مسعت ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ييت متتٓع بغضع١ عزٖٚا ٚايعبا٤ ا-

ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ عٔ  صٚاٙ أمحز ٚأبٛ راٚر ٚابٔ َاج٘ ٚعٔ طٜز بٔ خايز قاٍ ع٦ٌ صعٍٛ اهلل ايناي١ إال ماٍٚعًِ ٜكٍٛ ال ٜؤرٟ 

يكط١ ايشٖب ٚايٛصم ؾكاٍ أعضف ٚنا٤ٖا ٚعؿافٗا رِ عضؾٗا ع١ٓ ؾإٕ مل تعضف ؾأعتٓؿكٗا ٚيتهٔ ٚرٜع١ عٓزى ؾإسا جا٤ طايبٗا 

ٚعكا٤ٖا تضر املا٤ ٚتأنٌ ايؾحض ذت٢  َعٗا ذشا٤ٖاَٜٛا َٔ ايزٖض ؾارؾعٗا إيٝ٘ ٚعأي٘ عٔ ماي١ اإلبٌ ؾكاٍ َايو ٚهلا رعٗا ؾإٕ 

 .صبٗا ٚعأي٘ عٔ ايؾا٠ ؾكاٍ خشٖا ؾإمنا ٖٞ يو أٚ ألخٝو أٚ يًش٥ب َتؿل عًٝ٘  جيزٖا

 .يعزّ إسٕ املايو ٚايؾاصع ؾٝ٘ أؽب٘ ايػافب  ٚال متًو بايتعضٜـ ٚتنُٔ نايػقب يًتعزٟ-

 . ٚال ٜظٍٚ اينُإ إال بزؾعٗا يإلَاّ أٚ ْا٥ب٘ ألٕ ي٘ ْعضا يف ذؿغ َاٍ ايػا٥ب-

 .أٟ اإلَاّ أٚ ْا٥ب٘ يكٍٛ عُض يضجٌ ٚجز بعريا أ عً٘ ذٝث ٚجزت٘ صٚاٙ األرضّ  أٚ بضرٖا إىل َهاْٗا بإسْ٘-

قاٍ أبٛ بهض يف ايتٓبٝ٘ ٖٚشا  ايناي١ املهت١َٛ َثًٗا َعٗاَٚٔ نتِ ؽ٦ٝا َٓٗا يظَ٘ قُٝت٘ َضتني يضب٘ ْك عًٝ٘ ؿزٜث يف -

 .ذهِ صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ؾال ٜضر 

 .ذٝث مل ٜأخشٙ ؿزٜث جضٜض ايغابل  مل ٜنُٓ٘ٚإٕ تبع ؽ٤ٞ َٓٗا رٚاب٘ ؾطضرٙ أٚ رخٌ راصٙ ؾأخضج٘ 

  ايثايث
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ايتكاطٗا ملٔ ٚرل  ؾٗشٙ جيٛطنايشٖب ٚايؿن١ ٚاملتاع َٚاال ميتٓع َٔ فػاص ايغباع نايػِٓ ٚايؿقالٕ ٚايعحاجٌٝ ٚاألٚط ٚايزجاد -

 ث ٜظٜز بٔ خايز يف ايٓكزٜٔ ٚايؾا٠ ٚقٝػ عًٝ٘ ايباقٞ ألْ٘ يف َعٓاٙ َٔ ْؿغ٘ األَا١ْ ٚايكزص٠ ع٢ً تعضٜؿٗا ؿزٜ

ٚحيضّ ع٢ً ٚاألؾنٌ َع سيًو تضنٗا قاٍ أمحز ؾال ٜتعضض هلا صٟٚ عٔ ابٔ عباؼ ٚابٔ عُض ٚمل ٜعضف هلُا كايـ َٔ ايقراب١ -

ؾضط أٚ ال ألْ٘ غري َأسٕٚ ؾٝ٘ أؽب٘  تٜٚنُٓٗا إٕ تًؿملا ؾٝ٘ َٔ تنٝٝعٗا ع٢ً صبٗا نإتالؾٗا  َٔ ال ٜأَٔ ْؿغ٘ عًٝٗا أخشٖا

 .ايػافب ٚال ميًهٗا ٚيٛ عضؾٗا ألٕ ايغبب احملضّ ال ٜؿٝز املًو نايغضق١ 

مُٔ ألْٗا أَا١ْ ذقًت يف ٜزٙ ؾًظَ٘ ذؿعٗا نغا٥ض األَاْات ٚايتؿضٜط ٛمعٗا بػري إسٕ اإلَاّ أٚ ْا٥ب٘ ؾإٕ أخشٖا رِ صرٖا إىل َ-

 .ؾٝٗا تنٝٝع هلا 

  أْٛاع رالر١ األخري ايكغِ ٖٚشا

 :َا ايتكط٘ َٔ ذٝٛإ َأنٍٛ نؿقٌٝ ٚؽا٠ ؾًٝظَ٘ خري رالر١ أَٛص أذزٖا

يًش٥ب ؾغ٣ٛ بٝٓ٘ ٚبني ايش٥ب ٖٚٛ ال ٜغتأ٢ْ بأنًٗا قاٍ ابٔ عبز ايرب  أنً٘ بكُٝت٘ يف اؿاٍ ؿزٜث ٖٞ يو أٚ ألخٝو أٚ -1

ْ٘ ع٣ٛ بٝٓ٘ ٚبني ايش٥ب اْت٢ٗ ٚألٕ ؾٝ٘ إغٓا٤ عٔ اإلتؿام عًٝ٘ أمجعٛا ع٢ً إٔ ماي١ ايػِٓ يف املٛمع املدٛف عًٝٗا ي٘ أنًٗا أل

 .ذضاع١ ملايٝت٘ ع٢ً صب٘ ٚإسا أصار أنً٘ ذؿغ فؿت٘ ؾُت٢ جا٤ صب٘ ؾٛفؿ٘ غضّ ي٘ قُٝت٘ 

 .أٚ بٝع٘ ٚذؿغ مثٓ٘ ٚيٛ بال إسٕ اإلَاّ ألْ٘ إسا جاط أنً٘ بال إسٕ ؾبٝع٘ أٚىل -2

ٚي٘ ايضجٛع مبا أْؿل إٕ ْٛاٙ  إْؿام عًٝ٘ ؾتًـ مُٓ٘ يتؿضٜط٘ ايه٘ ؾإٕ تضن٘ بالأٚ ذؿع٘ ٜٚٓؿل عًٝ٘ َٔ َاي٘ يٝرؿع٘ مل-3

 .ْك عًٝ٘ ألْ٘ أْؿل عًٝ٘ ؿؿع٘ ؾهإ َٔ َاٍ فاذب٘ 

 ؾإٕ اعتٛت ايثالر١ خري يعزّ املضجح إسا 

 .ؾًٝظَ٘ ؾعٌ األفًح َٔ بٝع٘ ٚذؿغ مثٓ٘ ملا تكزّ ٞ ؾغارٙ بإبكا٥٘ ندنضٚات ٚحنٖٛا َا خؾ ايثاْٞ

 .ٚ أنً٘ بكُٝت٘ قٝاعا ع٢ً ايؾا٠ أ-

 .أٚ ػؿٝـ َا جيؿـ نعٓب ٚصطب -

 ؾإٕ اعتٛت ايثالر١ خري ألْ٘ أَا١ْ بٝزٙ ؾتعني عًٝ٘ ؾعٌ األذغ 

 .باقٞ املاٍ َٔ أمثإ َٚتاع ٚحنُٖٛا  ايثايث

 يف اؾُٝع َٔ ذٝٛإ ٚغريٙ ألْ٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ أَض ب٘ طٜز بٔ خايز ٚأبٞ بٔ نعب ٚمل ٜؿضم ٚألٕ طضٜل ًٜٚظّ ايتعضٜـ-

 ْٗاصا ألْ٘ قُع ايٓاؼ ًَٚتكاِٖ  ؾٛصا ألْ٘ َكتن٢ األَض ٚألٕ فاذبٗا ٜطًبٗا عكب مٝاعٗاٚفٛهلا إىل فاذبٗا ؾٛجب نرؿعٗا 

 .ٛع ألٕ ايطًب ؾٝ٘ أنثض َز٠ أعبٌ ّٜٛ قبٌ إؽتػاٍ ايٓاؼ مبعاؽِٗ أٚ ن

َز٠ ذٍٛ ؿزٜث طٜز ايغابل ٚصٟٚ عٔ عُض ٗا ٚيف ايٛقت ايشٟ ًٜٞ ايتكاطٗا رِ عار٠ أٟ نعار٠ ايٓاؼ ٜٚهثض َٓ٘ يف َٛمع ٚجزاْ-

 ٚعًٞ ٚابٔ عباؼ ٚألٕ ايغ١ٓ ال تتأخض عٓٗا ايكٛاؾٌ ٚمينٞ ؾٝٗا ايظَإ ايشٟ تكقز ؾٝ٘ ايبالر َٔ اؿض ٚايربر ٚاإلعتزاٍ 

بإٔ ٜٓارٟ يف األعٛام ٚأبٛاب املغاجز أٚقات ايقًٛات ألٕ عُض صمٞ اهلل عٓ٘ أَض ٚاجزٖا بتعضٜؿٗا ع٢ً باب املغحز قاي٘ :  ٜؿٗاٚتعض

 .يف ايؾضح َٔ ماع َٓ٘ ؽ٤ٞ أٚ ْؿك١ ٚال ٜقؿٗا ألْ٘ ال ٜؤَٔ إٔ ٜزعٝٗا بعض َٔ مسع فؿتٗا ؾتنٝع ع٢ً َايهٗا 

 0ٛب ايتعضٜـ عًٝ٘ ؾأجضت٘ عًٝ٘ ع٢ً املًتكط ْك عًٝ٘ يٛج ٚأجض٠ املٓارٟ

ؾإسا عضؾٗا ذٛال ؾًِ تعضف رخًت يف ًَه٘ قٗضا عًٝ٘ ناملرياث ْك عًٝ٘ ٚصٟٚ عٔ عُض ٚغريٙ يكٛي٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ؾإٕ مل -

ع ؾؾأْو بٗا ٚيف يؿغ ؾاعتُت تعضف ؾاعتٓؿكٗا ٚيف يؿغ ٚإال ؾٗٞ نغبٌٝ َايو ٚيف يؿغ رِ نًٗا ٚيف يؿغ ؾاْتؿع بٗا ٚيف يؿغ

 . ؾٝتقضف ؾٝٗا مبا ؽا٤ بؾضط مُاْٗا يكٛي٘ يف ذزٜث طٜز ايغابل ؾإسا جا٤ طايبٗا َٜٛا َٔ ايزٖض ؾارؾعٗا إيٝ٘ َتؿل عًٝ٘بٗا 

 

 ٚٚناٖا ٚعا٤ٖا ٜعضف ذت٢ ؾٝٗا تقضؾ٘ ٚحيضّ ؾقٌ

 َٚا ذهِ سيو ؟ َا املكقٛر بٛعا٤ٖا ٚٚناٖا ؟

ٖٚٛ َا ٜؾز ب٘ ايٛعا٤ ٚعؿافٗا ٖٚٛ فؿ١ ايؾز ٜٚعضف قزصٖا ٚجٓغٗا ٚفؿتٗا يكٛي٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ اعضف ٚنا٤ٖا ٚعؿافٗا -

ْك ع٢ً ايٛنا٤ ٚايعؿال ٚقٝػ ايباقٞ ٚألْ٘ جيب رؾعٗا إىل صبٗا بٛفؿٗا ؾال بز َٔ َعضؾت٘ ألٕ َاال ٜتِ ايٛاجب إال ب٘ ؾٗٛ 

 .ٚاجب 

 

 تزؾع بُٓا٥ٗا ؟ ٌٖٚ َت٢ ًٜظّ رؾعٗا ؟

 .َٚت٢ ٚفؿٗا طايبٗا َٜٛا َٔ ايزٖض يظّ رؾعٗا إيٝ٘ ملا تكزّ 

 .ألْ٘ ٜتبع يف ايؿغٛخ  بُٓا٥ٗا املتقٌ-

 .بعز اؿٍٛ ؾايظٜار٠ ي٘ يٝهٕٛ اـضاد باينُإ  ٜنُٔ ايٓككؾًٛاجزٖا ألْٗا منا٤ ًَه٘ ٚألْ٘  ٚأَا املٓؿقٌ بعز ذٍٛ ايتعضٜـ-
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 ذٍٛ ايتعضٜـ ؟ٕ تًؿت يف يف ذاي١ إَاسا 

 .ألْٗا أَا١ْ بٝزٙ نايٛرٜع١  ٜنُٔٚإٕ تًؿت أٚ ْكقت يف ذٍٛ ايتعضٜـ ٚمل ٜؿضط مل -

 

 َاسا يف ذاي١ إٕ تًؿت بعز ذٍٛ ايتعضٜـ ؟

 .ؾضط أٚال يزخٛهلا يف ًَه٘ ؾتًؿٗا َٔ َاي٘  بعز اؿٍٛ ٜنُٔ َطًكاأٚ -

 

 َاسا يف ذاي١ إٕ أرصنٗا صبٗا بعز اؿٍٛ ٖٚٞ َبٝع١ ؟

 .ٚإٕ أرصنٗا صبٗا بعز اؿٍٛ َبٝع١ أٚ َٖٛٛب١ مل ٜهٔ ي٘ إال ايبزٍ يقر١ تقضف املًتكط ؾٝٗا يزخٛهلا يف ًَه٘ 

 

 َاسا يف ذاي١ َٔ ٚجز يف ذٝٛإ ْكزا أٚ رص٠ ؟

اجزٙ ٚإٕ َٚٔ ٚجز يف ذٝٛإ ْكزا أٚ رص٠ ؾًكط٘ يٛاجزٙ ًٜظَ٘ تعضٜؿ٘ ٜٚبزأ بايبا٥ع إلذتُاٍ إٔ ٜهٕٛ َٔ َاي٘ ؾإٕ مل ٜعضف ؾًٛ

 .ٚجز رص٠ غري َثكٛب١ يف مسه١ ؾٗٞ يقٝار ٚيٛ باعٗا ْك عًٝ٘ 

 

 َاسا يف ذاي١ َٔ اعتٝكغ ٚٚجز يف رٛب٘ َاال ال ٜزصٟ َٔ فضٙ ؟

 .َٚٔ اعتٝكغ ؾٛجز يف رٛب٘ َاال ال ٜزصٟ َٔ فضٙ ؾٗٛ ي٘ بال تعضٜـ ألٕ قض١ٜٓ اؿاٍ تكتنٞ متًٝه٘ -

بتغًُٝ٘ ي٘ بعز اْتباٖ٘ يتعزٜ٘ ألْ٘ إَا عاصم أٚ غافب ؾال ٜربأ َٔ عٗزت٘ إال بضرٙ ملايه٘ يف ٚال ٜربأ َٔ أخش َٔ ْا٥ِ ؽ٦ٝا إال -

 . ذاٍ ٜقح قبن٘ ؾٝٗا

 

 ايًكٝط باب 

 َٚا ذهِ َٔ جيز يكٝط ؟ بايًكٝط ؟َا املكقٛر 

ٖٚٛ طؿٌ ٜٛجز ال ٜعضف ْغب٘ ٚال صق٘ ْبش يف ؽاصع أٚ غريٙ أٚ مٌ ايطضٜل َا بني ٚالرت٘ إىل عٔ ايتُٝٝظ ؾكط ع٢ً ايقرٝح قاي٘ يف 

 .اإلْقاف 

 

 أسنض َاع٢ً َٔ جيز يكٝطا ٜٚٓؿل عًٝ٘ ؟

 . {ٚتعاْٚٛا ع٢ً ايرب ٚايتك٣ٛ  }ٚايتكاط٘ ٚاإلْؿام عًٝ٘ ؾضض نؿا١ٜ يكٛي٘ تعاىل -

الَ٘ إٕ ٚجز بزاص اإلعالّ إسا نإ ؾٝٗا َغًِ أٚ َغ١ًُ ألْ٘ اجتُع ايزاص ٚإعالّ َٔ ؾٝٗا تػًٝبا يإلعالّ ؾإْ٘ ٜعًٛ ٚحيهِ باع-

 .ٚال ٜعال عًٝ٘ 

ٚذضٜت٘ ألْٗا األفٌ يف اآلرَٝني ؾإٕ اهلل تعاىل خًل آرّ ٚسصٜت٘ أذضاصا ٚايضم عاصض األفٌ عزَ٘ ٚص٣ٚ عبٓني أبٛ مج١ًٝ قاٍ -

ٝت ب٘ عُض بٔ اـطاب ؾكاٍ عضٜؿٞ ٜا أَري املؤَٓني إْ٘ صجٌ فاحل ؾكاٍ عُض أنشيو ٖٛ قاٍ ْعِ ؾكاٍ إسٖب ٚجزت ًَكٛطا ؾأت

 .ب٘ ٖٚٛ ذض ٚيو ٚالؤٙ ٚعًٝٓا ْؿكت٘ ٚيف يؿغ ٚعًٝٓا صماع٘ صٚاٙ ععٝز يف عٓٓ٘ 

 .ٜٚٓؿل عًٝ٘ مما َع٘ إٕ نإ يٛجٛب ْؿكت٘ يف َاي٘ َٚا َع٘ ؾٗٛ َاي٘ -

 املاٍ ملا تكزّ  ؾإٕ مل ٜهٔ ؾُٔ بٝت-

ؾع٢ً َٔ عًِ عاي٘ اإلْؿام عًٝ٘ ألٕ االقرتاض أٚ األخش َٔ بٝت املاٍ اؿانِ ؾإٕ تعشص شص اقرتض عًٝ٘ أٟ ع٢ً بٝت املاٍ ؾإٕ تع-

 .{ٚتعاْٚٛا ع٢ً ايرب ٚايتك٣ٛ  }ب٘ بكا٤ٙ ؾٛجب نإْكاس ايػضٜل يكٛي٘ تعاىل 

إٕ نإ ذضا َهًؿا صؽٝزا ألٕ َٓاؾع ايكٔ َغترك١ يغٝزٙ ؾهإ أٚىل ب٘  ٔ عُض ٚيغبك٘ إيٝ٘ٚاألذل عناْت٘ ٚاجزٙ ملا تكزّ ع

أَٝٓا عزال ٚيٛ ظاٖضا نٛال١ٜ ايٓهاح َض ْؿغ٘ ؾػريٙ أٚىل ٚنشا ايغؿٝ٘ ؾال ٜشٖبٗا يف غري ْؿع٘ إال بإسْ٘ ٚغري املهًـ ال ًٜٞ أ

 . ٚملا عبل

 

 ايًكٝط َرياث يف ؾقٌ

 ٜهٕٛ َرياث ٚر١ٜ ايًكٝط ؟ ملٔ
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ايًكٝط ٚرٜت٘ إٕ قتٌ يبٝت املاٍ إٕ مل خيًـ ٚاصرا نػري ايًكٝط ؾإٕ نإ ي٘ طٚج١ ؾًٗا ايضبع ٚايباقٞ يبٝت املاٍ ٚال ٜضر٘ َٚرياث 

ٚيو ٚالؤٙ أٟ ٚالٜت٘ ٚذناْت٘ ٚذزٜث ٚار١ً ابٔ األعكع َضؾٛعا املضأ٠ ؼٛط رالر١ إمنا ايٛال٤ ملٔ أعتل ٚقٍٛ عُض  ًَتكط٘ ؿزٜث

 .ٚٚيزٖا ايشٟ ال عٓت عًٝ٘ صٚاٙ أبٛ راٚر ٚايرتَشٟ ٚذغٓ٘ قاٍ ابٔ املٓشص ال ٜثبت َٛاصٜث عتٝكٗا ٚيكٝطٗا 

 

ُٜٓغب ايًكٝط ملٔ ٜزعٞ أْ٘ َٓ٘ ؟  ٌٖ 

َٝتا اذتٝاطا يًٓغب ألٕ اإلقضاص ب٘ قض َقًر١ أٚ أْث٢ اؿل ب٘ ٚيٛ نإ ايًكٝط ٚإٕ أرعاٙ َٔ ميهٔ نْٛ٘ َٓ٘ َٔ سنض -

 .ٚربت ْغب٘ ٚإصر٘ ملزعٝ٘ ٙ ؾٝ٘ ؾكبٌ نُا يٛ أقض ي٘ مباٍ غرييًكٝط إلتقاٍ ْغب٘ ٚال َنض٠ ع٢ً 

 

 َٓ٘ ٜٚٓغب إيٝ٘ ؟إٔ ايًكٝط ؾأنثض َاسا يف ذاي١ إٕ أرع٢ ارٓإ 

 .ْٗا عال١َ ٚامر١ ع٢ً إظٗاص اؿل أل َٔ ي٘ ب١ٓٝٚإٕ ارعاٙ ارٓإ ؾأنثض َعا قزّ -

قّٛ ٜعضؾٕٛ األْغاب بايؾب٘ ٚال خيتك سيو بكب١ًٝ َع١ٓٝ بٌ عضض ع٢ً ايكاؾ١ ِٖٚ هٔ بب١ٓٝ ألذزِٖ أٚ تغاٚٚا ؾٝٗا ؾإٕ مل ت-

ؾإٕ أؿكت٘ بٛاذز ؿك٘ يكنا٤ سيو يف بين َزجل ٚبين أعز  َٔ عضؾت َٓ٘ َعضؾ١ سيو ٚتهضصت َٓ٘ اإلفاب١ ؾٗٛ قا٥ـ ٚاؽتٗض

ٝ٘ ٚعًِ َغضٚصا تربم رخٌ ع٢ً ايٓيب ف٢ً اهلل عًٚمل ٜٓهض إمجاعا ٚعٔ عا٥ؾ١ قايت عُض ب٘ عنض٠ ايقراب١ صمٞ اهلل عِٓٗ 

أعاصٜض ٚجٗ٘ ؾكاٍ أمل تضٟ إٔ فظطا املزؾٞ ْعض آْؿا إىل طٜز ٚأعا١َ ٚقز غطٝا صؤؤعُٗا ٚبزت أقزاَُٗا ؾكاٍ إٕ ٖشٙ األقزاّ 

 .بعنٗا َٔ بعض َتؿل عًٝ٘ ؾًٛال إٔ سيو ذل ملا عض ب٘ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ 

 

 ؟ايًكٝطُٔ ًٜرل َاسا يف ذاي١ اَضأ٠ ٚط٦ٗا صجالٕ يف طٗض ؟ ؾ

ٚإٕ أؿكت٘ باؾُٝع ؿكِٗ ملا ص٣ٚ عًُٝإ بٔ ٜغاص عٔ عُض يف اَضأ٠ ٚط٦ٗا صجالٕ يف طٗض ؾكاٍ ايكا٥ـ قز اؽرتنا ؾٝ٘ مجٝعا -

ؾحعً٘ عُض بُٝٓٗا صٚاٙ ععٝز ٚبإعٓارٙ عٔ ايؾعيب قاٍ ٚعًٞ ٜكٍٛ ٖٛ ابُٓٗا ُٖٚا أبٛاٙ ٜضرُٗا ٜٚضراْ٘ صٚاٙ ايظبري بٔ بهاص عٔ 

 .ؾٝكاؼ عًٝ٘  طارًٜرل بثالر١ ألٕ املع٢ٓ يف االرٓني َٛجٛر ؾُٝا عُض ٚ

 

 َاسا يف ذاي١ ذزٚث إؽهاٍ ٚتعاصض يف ايزيٌٝ إلْغاب ايًكٝط ؟

يتعاصض ايزيٌٝ ٚال َضجح يبعض َٔ  ْغب٘ ماعٚ ْؿت٘ عُٓٗا أٚ تعاصمت أقٛاهلِ ٚإٕ أؽهٌ أَضٙ ع٢ً ايكاؾ١ أٚ مل ٜٛجز قاؾ١ أ

ٜزعٝ٘ ؾأؽب٘ َٔ مل ٜزع ْغب٘ أذز ٚقاٍ ابٔ ذاَز ٜرتى ذت٢ ٜبًؼ ٜٚؤخشإ بٓؿكت٘ ألٕ نٌ ٚاذز َُٓٗا َكض ؾإسا بًؼ أَضْاٙ إٔ 

اؾ١ صجعٓا ٜٓتغب إىل َٔ ميٌٝ طبع٘ إيٝ٘ ألٕ سيو ٜض٣ٚ عٔ عُض ٚألٕ ايطبع ميٌٝ إىل ايٛايز َا ال ميٌٝ إىل غريٙ ؾإسا تعشصت ايك

 .إىل اختٝاصٙ ٚال ٜقح إْتغاب٘ قبٌ بًٛغ٘ قاي٘ يف ايهايف 

 

 ؟قا٥ـ ٚاذز إلؿام ْغب ؟ َٚا ؽضٚط َٔ ٜقًح يًكٝاؾ١ ٌٖ ٜهؿٞ

ٖٚٛ ناؿانِ ؾٝهؿٞ فضر خربٙ .ٜٚهؿٞ قا٥ـ ٚاذز يف إؿام ايٓغب ألٕ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ عض بكٍٛ فظط ٚذزٙ -

 .ايؾاٖز  ألْ٘ ٜٓؿش َا ٜكٛي٘ غالف

عزال ألٕ ايؿاعل ال  ؾاعتربت ؾٝ٘ ايشنٛص٠ نايكنا٤ ٚاالعتزالٍ ايٓعض َغتٓزٖا ذهِ ايكٝاؾ١ ألٕبؾضط نْٛ٘ َهًؿا سنضا -1

 .ٜكبٌ خربٙ ٚعًِ َٓ٘ 

 .اؽرتاط إعالَ٘ باألٚىل -2

 .ذضا ألْ٘ نرانِ -3

ضب١ ؾٝ٘ ٜٚهؿٞ إٔ ٜهٕٛ َؾٗٛصا باإلفاب١ ٚفر١ فضبا يف اإلفاب١ ألْ٘ أَض عًُٞ ؾال بز َٔ ايعًِ بعًُ٘ ي٘ ٚطضٜك٘ ايتح-4

 .املعضؾ١ يف َضات قاٍ ايكامٞ ٜرتى ايػالّ َع عؾض٠ غري َزعٝ٘ 

 ٜٚض٣ ايكا٥ـ ؾإٕ أؿك٘ بأذزِٖ عكط قٛي٘ ٚإٕ ْؿاٙ عِٓٗ جعًٓاٙ َع عؾضٜٔ ؾِٝٗ َزعٝ٘ ؾإٕ أؿك٘ مبزعٝ٘ عًُت إفابت٘ 

 
 ٚاؿُزهلل ايشٟ بٓعُت٘ تتِ ايقاؿات

 بؿنٌ اهلل َٚٓ٘ نتاب ايػقب ؼ ٚ دأْت٢ٗ 

 ًٜرك٘ مبؾ١٦ٝ ايضمحٔ نتاب ايٛقـ ؼ ٚ د

 َٔ نتاب َٓاص ايغبٌٝ يف ؽضح ايزيٌٝ

 َعٗز ؽٝذ اإلعالّ ايعًُٞ ؼت إؽضاف ؾن١ًٝ ايعال١َ/أب٢ إعرام اؿٜٛين


